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سودقلادبع نبا  فیعضت  رد  يزوج  نبا  لاکشا  90عفر 

رهاد نب  هّللادبع  زا  يزوج  نبا  ینمض  92فیعضت 
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نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو  مجنپ :  115لصف 

1 نآرق رد  ع )   ) یلع 115تیالو 
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هفینح وبا  یگدنز  هفینح - :  وبا  212ماما 
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لبنح نب  دمحا  259هقف 

لوا 259تمسق 

مود 268تمسق 

تنس لها  دیاقع  مهن :  279لصف 

279هراشا
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میسجت ثیداحا  زا  ییاه  303هنومن 

لوا 303تمسق 
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مود 311تمسق 

 ( ص  ) هّللا لوسر  313هبطخ 

 ( ع  ) اضر ماما  314ثیدح 

 ( ع  ) نینمؤملاریما 317هبطخ 

هیمیت نبا  نارود  319ب : 

لوا 319تمسق 

مود 327تمسق 

باهولادبع نب  دمحم  نارود  329ج _ 

باهولادبع نب  دمحم  329نارود 

تیبوبر دیحوت  هلاسم  333یسررب 

تیهولا دیحوت  هلاسم  336یسررب 

تدابع موهفم  يانبم  هرابرد  تیباهو  اب  337هرظانم 

337هراشا

ینآرق موهفم  اب  تدابع  344فیرعت 

تسا كرشو  دیحوت  كالم  نآ  مدع  ای  ندوب  لقتسم  هب  347داقتعا 

: ؟  تسا كرشو  دیحوت  كالم  یئاناوت ,  مدع  ای  دوجو  351ایآ 

؟  تسا مارح  حلاص  دارفاو  ایبنا  هب  لسوت  353ایآ 

تیؤر یفن  رد  تیب  لها  ثیداحا  زا  یئاه  361هنومن 

361هراشا

تیؤر ناکما  رب  هرعاشا  یلقع  هلدا  364یسررب 

نآرق زا  تیؤر  رب  هرعاشا  لیالد  367یسررب 

تسا دراو  لوق  نیا  رب  هک  ییاهداریا  368اما 

لوا 368تمسق 

مود 374تمسق 

اهتشون 383یپ 

140 ات 1383
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276 ات 141394

431 ات 277404

495 ات 432414

زکرم 422هرابرد 
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هدشمگ تقیقح 

باتک تاصخشم 

مصتعم مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  هب  مشیارگ  ناتساد  هدشمگ  تقیقح  روآدیدپ :  مان  ناونع و  مصتعم  دمحادیـس ، هسانـشرس : 
يرهم اضردمحم  همجرت  دمحا ؛ دیس 

.1377 یمالسا ،  فراعم  داینب  مق  رشن :  تاصخشم 

.ج 2 يرهاظ :  تاصخشم 

یمالسا 90 91. فراعم  داینب  تسورف : 

؛ ) مراهچ پاچ  ، 1 .ج  ) لایر  45000 مود X-41-6289-964 ؛ :  پاچ   � 1 .ج هرود 964-6289-40-1 ؛ :  لایر :  13000 کباش : 
X-41-6289-964-978 مراهچ پاچ  ، 2 .ج لایر   45000 مود 964-6289-42-8 ؛ :  پاچ  ، 2 .ج لایر   13000

يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1379 مود : پاچ   ) 1و 2 .ج تشاددای : 

(. موس 1384 پاچ   ) ج 1و 2 تشاددای : 

(. دنفسا 1386 مراهچ : پاچ   ) 1و2 .ج تشاددای : 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ثیداحا توبن --  نادناخ  عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

مجرتم  - ، 1336 اضردمحم ، يرهم  هدوزفا :  هسانش 

یمالسا فراعم  داینب  هدوزفا :  هسانش 

س 9ح 7041 1377  / BP211/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

م 15521-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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مجرتم همدقم 

رهو دریگ , یم  راک  هب  نآ  ندرک  ادـیپ  ياربار  دوخ  تمه  مامت  ناـسنا  دوش , یم  باـیان  اـهب  نارگ  _ر  هو _ت_ي ي_ك گ_ قو
وا هدشمگ  _ر  گا صو  ب_ه خ_ص_ دوب , دهاوخ  رت  يدـجو  رت  شیب  نآ  نتفای  يارب  یعـس  دـشابرت , شزرا  اب  هدـشمگ  نآ  هچ 

 . دهد تاجن  یهلا  باذع  میظع  رطخ  زاو  دناسرب  یتشهب  نادواج  ياه  تمعن  هبار  وا  دناوت  یم  هک  يا  هدیقع  دشاب , شا  هدیقع 

 . تسا هدش  وحم  زین  وا  نهذ  زا  هنافساتم  هکلب  هتفر  وا  تسد  زا  هن ت_ن_ه_ا  هک  ناسنا  هدشمگ  نیرت  سیفن  تسا  نیا 

دوخ یقیقح  هدشمگ  لابند  هب  هک  سوسفا  یلو  دنک , یم  یبات  رد ب_ي  _ي_ز چ_ه ق_ چا يرتشگنا ن_ کی  نتفای  يارب  ناسنا 
یمن

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا ترخآ  نایاپ  یب  یگدنز  نداد  تسد  زا  ینعم  هب  شنداد  تسد  زا  هک  يا  هدشمگ  ددرگ ,

 , یلاع تمه  هب  زاین  نآ  ندرک  ادـیپو  هدـیدرگ  دـیدپان  يارو  هدـیقع  بهذـم ,  نید ,  اهرازهو  اهدـص  نایم  رد  هک  يا  هدـشم  گ_
دتهملا وهف  هّللا  دهی  نم  , ) دراد یهلا  تیاده  هب  زاین  اهنیا  همه  زا  رت  مهم  هرخالابو  ربدتو , رکفت  یسرربو ,  هعلاطم   , ناوارف شـشوک 

(( . 1 ( )) ادشرمایلو هل  دجت  نلف  للضی  نمو 

تقیقح نتفاــی  يارب  وــجقح  ناملــسم  کــی  هـک  تــسا  یهار  _ت ,  سا يور ش_م_ا  رد پ_ي_ش  _ي ك_ه  ك_ت_با
جاو _ ما ياروا  رد م_ یناروـن  يا  هـطقن  هتـشذگ ,  بـیرفو  تلالــض ,  فارحنا ,  ياـه  هاگرذـگ  زا  هدرک ,  یط  شا  هدـش  گ_م_

 . تسا هدید  یکیرا  ت_

هتفای تسد  نآ  هب  ات  هدرک  تکرح  دیما  هطقن  يوس  هب  تردق  مامت  ابو  هتخادنا ,  ناشورخ  جاوما  نیا  رد  ار  دوخ  هتـسب ,  تمه  رمک 
 . تسا

هنسو یتنسب  مکیلع  هتفای  فیرحت  تیاور  تخادنا ,  نیمز  ربدوب  هدرب  ثرا  هب  شناردپ  زا  هک  ار  يا  همیخ  نوتـس  راک , يادتبا  رد  وا 
 ( نودتقم مهراثآ  یلع  اناو  هما  یلع  انءابآ  اندـجوانا   , ) هفیرـش هیآ  قادـصم  ات  هتـشاذگ  رانک  ار  (( 2  )) يدعب نم  نیدـشارلاءافلخلا 

 . دشابن (( 3 ))

امهب متکـسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   : هیلع قفتمو  ربتعم  تیاور  شنوتـس  هک  در  اپ ك_ رب  نیتسار  يا  همیخ  نآ ,  لابند  هبو 
 . تسا (( 4  )) یتیب لها  یترتعو  هّللا  باتک  ادبا  يدعب  اولضت  نل 

 . تشگ لئان  دوخ  هدشمگ  هب  ات  دوشگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تیاده  ینارون  ياهرد  وا  نیب  قح  بلق  هک  دوب  اج  نیا  زا 

نانچ ریدغ  ثیدحو  تیالو  هیآ  هلهابم ,  هیآ  اسک , ثیدح  , ریهطت هیآ 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


هدز قرو  ار  خـیرات  کیرات  تاحفـص  نیب  زیت  یتریـصب  اب  هک  تخاس  نئمطمو  مکحم  رو , پ_ر ن_ بادا ,  ار ش_ وا  هتـسخ  بلق 
.دومن اوسر  ار  هدننک  هارمگو  زادرپ  غورد  ناگدنسیونو  نیثدحم  نیخرومو , 

نابات دیـشروخ  هدرک ,  یـسررب  ناناملـسم  فلتخم  ياه  هاگدـیدزا  ار  نید  عورفو  لوصا  دوخ , باـتک  یناـیاپ  تمـس  ود ق_ رد  وا 
.دزاس یم  راکشآ  هریت  ياهربا  تشپ  زا  ار  تقیقح 

یماگنهو تشاذگ  رس  تشپ  ار  یتقـشم  رپو  ینالوط  يرفـس  دمحا  دیـس  مصتعم  خیـش  ياقآ  بانج  مرتح ,  هد م_ _س_ن_ يو ن_
تقیقح اریز  درب , دای  زا  ار  هار  یگتـسخدیسر  مالـسلاو  هالـصلا  مهیلع  تراهطو  تمـصع  تیب  لها  تیادـه  ضیف  رپ  همـشچ  هب  هک 

.درک ادیپ  تیب  لها  بهذم  رد  ار  دوخ  هدشمگ 

مراودیما مهد ,  یم  رارق  تیب  لها  نادنمقالعو  تقیقح  ناگدنیوپ  سرتسد  ردو  هدنادرگرب  یسراف  هب  ار  دنمشزرا  رثا  نیا  کن  _ يا
.دریگ رارق  ءادفلا  هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هجوت  دروم 

(( . 5 ( )) ابیسح هّللاب  یفکو  هّللا  الا  ادحا  نوشخی  الو  هنوشخیو  هّللا  تالاسر  نوغلبی  نیذلا   ) يرهم اضر  دمحم 

هک تسا  یفاکو  دنرادن , میب  ادخ  زج  يرگید  سک  چیهزاو  هتـشاد  ساره  وا  زا  دننک و  یم  غیلبت  ار  ادخ  ياه  تلاسر  هک  _ه_ا  نآ
.دشاب رگ  باسحدنوادخ 

ریطلا نم  عرسا  مکرما  یلا  وه  مث  قحلا  بلطی  بلقلا  لاجف  ءاضیب  هتکن  هبلق  یف  تکن  اریخ  دبعب  هّللا  دارا  اذا  ع :)   ) قداص رفعج  ماما 
 . هرکو یلا 

وا تسا ,  قح  يوجتـسج  رد  اج  همه  بلق  نآ  هک  هدادرارق ,  وا  بلق  رد  يدیفـس  هطقن  دهاوخب , ار  يا  هدـنب  ریخ  اد  ها خ_ _ گر ه_
(( . 6  )) دشاب یم  رت  عیرس  دور  یم  شا  هنال  يوس  هب  هک  يا  هدنرپ  زا  عیشت )   ) امش هدیقع  هب  ندیسر  يارب 
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ءادها

تمـصع نادـناخ  زا  ار  لیاضف  نیرت  میظع  هک  يرتخد   , تیادـهو یحو  لوزن  هاگیاجو  يوقتو ,  تمـصع  هاـگیاپ  دـنزرف  هب  ءادـها 
 . تسا هدرب  ثرا  هب  تراهطو 

 , هیدمحم هزجعم  بلاط ,  یبا  لآ  نزریش  دنلبرس , هدازآ  رگ , تحیصن  هملاع  هوتسن ,  دهاجم  نمادکا ,  يو پ_ _ نا نآ ب_ ب_ه 
 . هیمطاف هعیدوو  هیردیح  هریخذ 

 . تخاس اوسر  ار  هنتفو  قافن  لها  دوخ  ياه  يریگ  عضوم  ابو  درک , تعاطاار  لاعتم  يادخ  راکشآو  ناهن  رد  هکنآ  هب 

 . تشاداو بجعت  هب  ار  لوقعدوخ  بلق  توق  ابو  تخادنا ,  تشحو  هب  ار  نارگ  متس  دوخ  تبال  _ك_ه ب_ا ص_ نآ ب_ه 

.دوب ارهز  شردام  لثم  تغالبو  تمظع  ردو  دوب , یلع  شردپ  دننام  تعاجش  رد  هکومه 

تسا هدرب  ثرا  هب  شمارگ  دادجا  زا  ار  تمارکو  تزع   , تفارش ناشنو  هدوب  تماماو  توبن  نادناخ  هب  بوسنم  هک  نیسای  هلالـس  هب 
.

 (. ع  ) بنیز ترضح  ینعی  هدازآ ,  نانز  يالومو  هدیس  مشاه ,  ینب  هلیقع  البرک , نامرهق  هب 

ما یگدنز  زا  ییاه  هدیزگرب  لوا :  لصف 

لوا تمسق 

نید هـب  تبــسن  درک  یم  راداو  ارم  مـترطف  متــشاد ,  نـید  هـب  یناوارف  هقـالع  یگدــنز ,  زاـغآ  رد  مدوـب  یکدوـک  یکدوـک :  ماـیا 
لاـی رد خ_ دـش , یمن  جراـخ  نیدـت  هدودـحم  زا  متـشاد ,  ما  هدـنیآ  زا  دوـخ  نهذ  رد  هـک  يروـصت  _م ,  م_ت_ع_ه_د ب_شا
يدن _ل_ بر _ سو تز  _ عو هدرک  عافد  نید  میرح  زا  هک  مدـید  یم  یمالـسا  دـهاجم  کیو  نامرهق  کی  ار  دوخ  میاه ,  يزادرپ 
هاتوک مرکف  اذ  _ لو مدو  هد ب_ _ نارذ _گ_ نار کیسالک  سرادم  رد  لیصحت  لوا  لحارم  زونه  ما ,  هدنادرگزاب  مالسا  يارب  ار 

اب ناشیا  ياه  گنجو   ( ص  ) هّللا لوسر  یگدـنز  زا  نا  _ت_ ساد دـنچ  اهنتو  دوب  دودـحم  ناناملـسم  ندـمتو  خـیرات  زا  متاعالطاو 
 ( ع  ) یلع ما  _ ما تعاجشو ه_يا  اه  تداشر  زا  زین  يردقو  رافک 
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 . متسناد یم 

رارق نادوس  رد  يدهم  شترا  نارادرس  زا  یکی  هنقد )  نامثع   ) تیـصخش ریثات  تحت  نادوسرد ,  يدهم  تلود  خیرات  هعلاطم  زا  دعب 
یم نخـس  اه  هردو  اههوک  نایم  گنج  رد  شتیـصخش  تمظعو  داهج  ردوا  _ي  یب ب_كا زا  ام  خیرات  ریبد  هک  یماگنه  متفرگ , 

 .. . مدش هدز م_ي  تفگش  تفگ 

نیا هب  هنوگچ  هک  مدیشید  _ نا دوخ م_ي  کچوک  لقع  اب  موش ,  وا  دننام  هک  دوب  نیا  میوزرآ  مامتو  متسب  وا  هب  لد  بیترت  نیدبو 
شزومآ عاونا  مناوتب  ات  مشاب  يرسفا  هدکشناد  لیصحتلا  غراف  هدنیآ  رد  هک  دوب  نیا  دیسر  یم  منهذ  هب  هک  یهار  اهنتو  مسرب  فده 

 .. . مدنارذگار مرمع  زا  ییا  لا ه_ _ي_د س_ ما _ا ه_م_ي_ن  بو موش  انشآ  هحلسا  ابو  هدید  ار  یگنج  ياه 

ناهج رد  یهاوخیدازآ  ناهدنامرف  ابو  دش  رتش  _م ب_ي_ _تا عال _ طاور _ تزا مراکفا ب_ اجنآ  رد  متفر ,  ناتسریبد  هب  هکنآ  ات 
 . مدش انشآ  یناغفا  نیدلا  لامج  نینچمهو  راتخم  رمع  یسونس ,  یبکاوک ,  نمحرلا  دبع  نوچمه  مالسا 

ات درکرفـس  یمالـسا  ریغو  یمالـسا  ياهروشک  ياه  تختیاپ  هبو  تساخاپب  نا  _س_ت_ نا _غ_ فا زا  هک  یبالقنا  دنمـشیدنا  نآ 
.دنک رشتنم  ار  نآ  حالصا  ياههارو  مالسا  ناهجرد  یگدنام  بقع  ياه  هنیمز  مامت  رد  ار  شخبتایح  ياه  هشیدنا 

انب تمکح  ساسا  رب  هک  یـشور  درک , یم  لاـمعا  دوخ  يداـهج  راـک  رد  ار  نآ  هک  دوب  وا  شور  درک  بلج  ارم  هجو  نآ چ_ه ت_
.داد یم  يرکف  دشر  یمالسا  تما  هبو  رشتنم  ار  گنهرف  هحلسا  لمح  نودبو  هدش 

دراوو ج_ن_گ دریگب  تـسد  هـب  ریــشمش  دــیابدیامن  عاــفد  نیملــسم  زاو  دــنک  داــهج  دــهاوخب  هــک  ره  مدوــب  دــقتعم  نــم 
نخــــس شور  تـــشاد ,  تریاــــغم  نــــم  تارو  ــــال ب_ا ت_ص_ _ ما وا ك_ شور  _ي  لو دو , _ه ش_ نا م_س_ل_ح_

هناها _ گآ _ن_گ  هر _ فو
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مدوب هداهن  انب  نآ  رب  ار  دوخ  ياهوزرآو  راکفا  هچنآ  زا  یناسآ  هب  متـسناوت  یمن  مهزاـب  یلو  تشاد ,  یگزاـت  نم  یبهذـم  رکفت  رد 
اریز تسا ,  هاگآو  دـهعتم  گنهرف  کـی  نتـشاد  م_ش_ك_ل ن_ تما ,  لکـشم  هک  مدوب  هدرک  فشک  دـنچ  ره  مشکب ,  تسد 

تکربو رون  دز , رود  ار  ناهج  نیدلا  لامجو  دنک  صخشم  وا  يار  ار ب_ يدر  ره ف_ تیلوئـسم  دناوت  یم  هک  تسا  گنهرف  نیا 
ار اهنآ  تالکشم  وا  ياه  هشیدنااریز  دنتفریذپ , لدو  ناج  اب  ار  وا  راکفا  ناناملسمو  درک  شخپار  گنهرفو  هشیدناو  رـشتنم  ار  دوخ 

 . دوب سامت  رد  ناشیا  یگدنز  ياه  تیع  _ قاو _ا  بو هدر  ح_ل ك_

تردـق اباهنآ  لباقم  رد  ییاـهنت  هب  تسناوت  (( 7  )) یقثولا هورعو  دـنداتفا  تشحو  هب  زوت  هنیک  رگرامعتـسا و  ياهورین  تهج  نیدـب 
.دنیامن يریگولج  نآ  رودصزاو  هدرک  هرصاحم  ار  نآ  دندش  روبجم  هک  اجنآ  ات  دتسیاب 

مه هب  ار  تابـساحم  مامت  تسا  هتـسناوت  ییاـهنت  هب  صخ  _ه ي_ك ش_ نو چ_گ_ درک : یم  روطخ  منهذ  رد  هشیمه  لاؤس  نیا 
.دزادنا تشحو  هب  ار  يرابکتسا  ياه  تردق  نیا  مامتو  دنز ,

رد ـال  _ صا یـضعبو ه_ا  دوب  ناـسآ  اـهنآ  زا  یـضعب  , دـش زاـب  میور  رب  اـهلاؤس  زا  يا  هچیرد  لاؤس ,  نیا  هب  نداد  باوـج  يار  ب_
 . تشادن یباو  نادو ج_ م_ح_ي_ط س_

میلـست بجوم  هک  ییاـهریجنز  منک ,  هراـپ  ار  اـهریجنز  ماـمتو  هت  _ خا دازآ س_ طـیحم  نیا  زا  ار  دوخ  اـت  درک  راداو  ارم  عضو  نیا 
ساـسحا یلو  درک , یم  میـسرت  مناـکاینو  ناردـپ  یگدـنز  دـننامه  ارم  یگدـنزو  هدوب  یبهذـم  طـیحم  نیا  لـباقم  رد  نم  عوضخو 

 . دروآ یمرد  ادص  هب  ارم  ترطف  هک  دوب  یسوقان  دننام  نیدلا  لامج  هب  ما  هقالعو  نم  رد  تیلوئسم 

مناوت یم  هنوگچ  مدیسر  دوخ م_ي پ_ زا  هشیمه 
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نآ م_ي زا  پ_س  _د !؟  نا _ سر _ه ب_ جرد نآ  هـب  ارم  دـناوت  یم  نـم  یثوروـم  نـید  نـیا  اـیآ  مشاـب !؟  نیدـلا  لاـمج  دـننام 
؟  ام مالسا  زا  ریغ  یمالساو  تشاد ,  ام  نید  زاریغ  ینید  نیدلا  لامج  رگم  هن ,!؟  ارچ  متف :  گ_

رو _ن ب_ط_ يد موهفم  هک  دوب  نیا  مدیـسر  نادـب  هک  يزیچ  اـهنتو  مدوب ,  ریحتم  لاـس  نیدـنچ  لاؤـس ,  نیا  باو  يار ج_ ب_
راک هلیـسو  لوحت  نیا  لابندـبو  مدـید  یم  شیوخ  يوگلاو  ربهر  هنقد  نامثع  ياج  هب  ار  نیدـلا  لامجودرک  رییغت  منهذ  رد  یل  ك_

يا ك_ه _ه  ما _ نر ب_ داد , _ن_گ_ي  هر _ه ف_ ما _ نر کی ب_ هب  ار  دوخ  ياج  يرسفا  هدکشنادو  درک  رییغت  نم  يارب  زین 
.دزاس انشآ  تشاد  دهاوخ  لابندبار  یمالسا  تضهن  هک  یمالسا  لیصا  گنهرفو  رکفت  اب  ارم  دناوت  یم 

ره مدـنارذگ  ار  يراوشد  هلحرم  , دوب لکـشم  رایـسب  حیحـص  گنهرفو  ملاس  رکفت  کی  هرابرد  قیق  ت_ح_ مدرک :  عورـش  هنوگچ 
یلو مدرک  یموگتفگو  مدیـسرپ  یم  هشیمه  ما  یلومعم  یگدـنز  لوط  رد  دوـب , يرطفو  یفداـصت  روـط  هب  نم  قـیقح  چ_ن_د ت_

 . متشادن یسرربو  ثحب  يارب  یتصرف 

زا يرایسب  یبهذم ,  تیلاعف ه_يا  ندش  دایزو  اه , هرظانمواه  ثحب  نتفرگ  تدشو  نادوس  رب  اه  یباهو  دیدش  هل  زا ح_م_ پ_س 
یمالـسا ياه  هقرف  زا  یـضعب  دـیدرگ , رادـید  یهقفو پ_ یتدـیقع  یخیرات ,  ياهداضتو  اه  فالتخا  زا  يرایـسبو  راکـشآ  قئاقح 

.دش يرکف  طوطخ  قرفتو  بهاذم  ددعت  هب  یهتنم  هک  يزیچ  دندرک , جراخ  مالسا  میرح  زا  اراهنآو  هدش  ریفکت 

ماـمت مدرک  ساـسحاو  نوزفا  ار  دوخ  تاـقیقحت  مباـیبار ,  دوخ  هدـشمگ  متـسناوت  نم  تیعـضو ,  نیا  ندوـب  كاـندرد  مغر  یل  ع_
.دراد تیعقاو  درک  یم  روطخ  منهذ  هب  هک  یمظنمان  ياه  شسرپ 

مدرک یم  لابند  ارنانآ  ياهوگتفگو  تارظانم  دش , رتشیب  تیباهو  هب  مهجوت 
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ياه تیعقاو  ربارب  رد  ناـشتمواقمو  اـهنآ  یتخـسرسو  تارج  متفر  دا گ_ _ه_ا ي_ نآ زا  ما  _ يا نآ  رد  هک  يا  هلاـسم  نیرت  مهمو 
ره چ_ن_د درک , زواـجتو  ضرعت  نآرب  ناوـت  یمن  هک  سدـقم  تـسا  يرما  دوـجوم  تیعـضو  مدوـب  دـقتعم  اریز  , دو دوـجوم ب_

اهدروـخربزا يرایـسب  ور  نـیا  زاو  دوـب  مـترطفو  ینورد  نادـجو  زا  یــشان  ـالومعم  هـک  متــشاد  نآ  رب  يداـیز  ياـه  لا  _ك_ شا
 . مدرب یم  لاؤس  ریز  ار  یبهذم  هعماج  ياهتیلاعفو 

ییاه شـسرپ  نامه  عقاو  رد  اه  ثحب  نیا  دـش , رارقرب  اهنآو  نم  نیب  يدایز  ياه  ثحبو  مدرک ,  لابند  اه  _ي  _با هو ار ب_ا  هار 
لاؤس هتبلا  درک , یم  یـضار  ههرب  نیا  ردار  هک م_ مدوب  هتفای  اهنآ  يارب  ییاه  باوج  نونکاو  هدـنام  نادرگرـس  ام  نهذ  رد  هک  دوب 

 , مراشفب ار  اهنآ  تسدو  هتشگ ,  لیامتم  اهنآ  هب  هک  دش  ببـس  تیعـضو  نیا  دش , یمن  تفای  اهنآ  دزن  ناشباوج  هک  دندوب  زین  ییاه 
يزیچ ناشیا  دزن  هک  دوب  نیا  هتکن  نیرت  مهمو  نیلوا  موش ,  تیباهو  وریپ  الماک  هک  دوب  _ن  يا زا  عناـم  هدـنامیقاب ,  ياـه  هتکن  یلو 

,... . دشاب وگباوجار  _يا ب_ل_ن_د م_ هوزرآو _ءا ك_ن_د  ضرا ار  هک م_ متفاین 

هدیا يزیچ  يدرگ  یم  نآ  لابندبو  ینک  یم  رکف  شا  هرابرد  هچنآ   : مت دوخ م_ي گ_ف_ ابو  مدش  یم  هسوسو  اه  تقو  یـضعب 
.درادن ینیزگیاجو  تسا  مالسا  يوگلا  نیرتهب  تیباهوو  تسا  یعقاو  ریغو  لآ 

یم هجوتم  اعیرـس  یلو  مدرک  یم  رواب  ارنآ  هتفر ,  هسوسو  نیا  لابندب  رگید  بهاذـمو  اه  هشیدـنا  زا  یهاگآ  مدـع  رطاخب  ور  نیا  زا 
یتسرد رب  هک  ینوتمو  لیالد  تیباهو ب_س_ب_ب  : درک یم  مالعا  اذل  تسین ,  یباهو  رکفت  نیا  هتخاس  نیدـلا  لامج  هک  مدـش 

هب هار  نیرت  کیدزن  , دندرک یم  نایب  دوخ  بهذم 
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ناشبهذـم هک  تسا  نیا  اهنآ  لکـشم  یلو  دـش  یمن  تفای  نادوس  رد  رگید  هور ه_يا  رد گ_ يز ك_ه  چ_ي_ تسا _  مالـسا 
هکنآ نود  هـک ب_ تـسا  کـشخ  ياـه  هدـعاقو  نیناوـق  زا  يا  هعوـمجم  یباـهو  بهذـم  تـسا ,  هیبـش  یـضایر  نیناوـق  هـب  رتـشیب 

 , یعامتجا يدرف  ياه  _ي_ن_ه  مز مامت  رد  ایند  نیارد  یگدـنز  اـب  ناـسنا  دروخرب  زرط  رد  اـیو  ناـسنا  ندـمت  رد  يراکـشآریثات 
 , تسا سکع  هب  الماک  تیباهو  , دوشیم هدای  _د پ_ هتشاد ب_شا دنوادخ  اب  شا  هطبار  یگنوگچ  رد  یتحو   ... یسایسو يداصتقا 

یمن یباهو  کی  دزاس , یمادج  هعماج  زاو  شحوتم  یگدنز  روما  همه  هب  تبـسن  یپ  رد  یپ  ياهریفکت  ببـسب  ار  ناسنا  هک  اسب  هچ 
یسک اب  تسا ,  نارگید  زا  يادج  شا  یگدنز  تایئزج  مامتو  شراتفر  شـسابل ,  ردوا  اریز  _د , هد _ق  فو هعماج  اب  ار  دوخ  دناوت 

مد اهنآ م_ي ش_ رد  ینیب  گرزب  دوخو  ربکت  رورغ , هجوتم  نم  اذـل  دوخ , نارکف  مه  اب  دو م_گ_ر  سو ن_م_ي ش_ _ نا م_
رد هنوگچو  ار  دننک  یم  تکراشم ن_ ناش  یگدنز  ردو  دنـشوج  یمن  اهنآ  اب  دننک , یم  هاگن  مدرم  هب  _الا  بزا _ه_ا  نآ ار  _ يز , 

...دنناد یم  یهارمگو  تعدب  ار  هعماج  ياه  تیلاعف  مامت  هک  یلاح  رد  !؟  دننک تکراشم  مدرم  اب  یگدنز 

هعلاطم هنوگچیه  نودبو  یهاتوک  تدم  رد  , دش ام  ياتـسور  دراو  تیباهو  هک  یماگ  مراد ه_ن_ _ر  طا _ت ب_ه خ_ سرد م_ن 
راظتنا دوب  نیمهو  دندیـشک  تسد  نآ  زا  اهنآ  همه  هک  تشذگن  ینامز  یلو  دـندش , تیباهو  عبات  ناناوجزا  يدایز  عمج  یهاگآو , 
دندوب هدرک  تداع  اهنآ  هب  هک  ییاه  تنس  زا  يرایـسبو  هدرک  هعماج م_ن_ع  اب  يراکمه  زا  ار  ناشیا  , دیدج بهذم  نیا  اریز  نم , 

نید اب  یتفلاخم  چیه  هک  یتروص  رد  تسناد  یم  مارح  ار 
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 . تشادن

رد اهناوج  الومع  ام م_ ياتسور  رد  هک  دوب  نیا  تیباهو  هب  هدش  قحلم  ناناوج  ياه  يراتفرگ  هلم  زا ج_ _ن_ك_ه  يا _ب  لا ج_
ياهناوج يارب  رادـید  _ت  _عا سا نیاو ت_ن_ه_ دـندنارذگ  یم  ار  تغارف  تقو  وگتفگ  اب  هتـسشن ,  كاخ  يور  یباتهم  ياهبش 

هدرک عنم  راک  نیا  زا  ار  نانآ  اه  یباهو  خیـش  یلو  _د , ندو رگید ب_ ياهراک  ای  يزرواشک  لوغـشم  زور  لوط  رد  هک  دوب  اتـسور 
دنچ ره  تسا ,  هدوـمرف  مارح  ار  اـههار  رـس  رب  نتـس  ن_ش_ ص )   ) هّللا لو  _ سر هکنیا  هناـهب  هب  درمـش  یم  مارح  اـهنآ  رب  ار  نآو 

 . تفر رامش ن_م_ي  هب  هار  اهنآ  نتسشن  لحم 

نتـشاد ابو  شندـش  نیدـت  _ مزا سپ  یهاتوک  ناـمز  تدـم  رد  یباـهو  کـی  هکنیا  تسا ,  نویباـهو  ماـمت  لکـشم  هک  رگید  هلاـسم 
اهنآ زا  یکی  اب  يزور  مراد  دای  هب  _د , هد يو  يا ف_ت_ هلاسم  ره  رد  دـناد  یم  زاـجمو  هتـسناد  دـهتجم  ار  دوخ  شناد ,  نیرتمک 

زا ار  برغم  ناذا  اریز  تساخرب  ياج  زا  هراـبک  _ح_ث ي_ بءا _ن_ ثا رد  هک  مدوب ,  فلتخم  لـئاسم  رد  ثحب  لوغـشم  هتـسشن 
 , میناوخب زامن  دجسم  هب  میورب  تسا ,  زامن  تقو   , مامت نخس  تفگ :  دوش , مامت  نامنخـس  نک  ربص  متفگ  ودب  دینـش , ناشدجـسم 

تریح تدشب  تسا ,  لطاب  تزامن  دیـشکدایرف : وا  مناوخب ,  زامن  اهنآ  اب  مدوب  مزتلم  دنچ  ره  مناوخ ,  یم  زامن  لزنم  رد  نم  متفگ : 
؟  تسا لطاب  لزنم  رد  مزامن  لیلد  هچ  هب  تسیاب ,  متفگ :  دورب , ات  دنادرگربور  وا  مسرپب  ار  لیلد  هکنیا  زا  لبقو  مدش  هدز 

هیا ه_م_س_ , ) دجـسملا یف  الا  دجـسملاراجل  هالـص  ال  تسا :  هدومرف  (ص )  ادخ لوسر  تفگ :  ربک  _ تو را  _ت_خ_ فا ب_ا 
رد رگم  درادن  زامن  دجسم 
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زامن ندوبن  تسرد  ینعمب  نیا  یلو  تسا ,  لض  _ فا رد م_س_ج_د  تعامج  زاـمن  هک  تسین  نیا  رد  یفـالتخا  متفگ :  (, دجـسم
رد ام  هک  لیلد  نیا  هب  لزنم ,  رد  زامن  مکح  نایب  يارب  هن  تسا  تیلضفا  نیمه  رب  دیکا  ثیدح ت_ زا  روظنمو  تسین  دجسم  ریغ  رد 
زا دـنا , هدادـن  یئاوـتف  نینچ  ءاـهقف  زا  کـی  چـیهو  تسا ,  لزنم  رد  زاـمن  ندـناوخ  زاـمن , تـالطبم  زا  یکی  میا ك_ه  هدـیدن  هـقف 

؟  ینک یم  رداص  ار  ماکحا  نیا  یقح  هچ  هب  وت  رگ  _ يد _ي  فر ط_

. ..! ؟  یهیقف وت  ایآ 

هلاسم نیا  هب  طوبرم  نوتم  مامت  هیقف  اریز  دیامن , نایب  ار  یعوضوم  کی  مکحو  دهد  يوت  نا ف_ _س_ نا هک  تسا  لکـشم  رایـسب 
 . .دنادب نتم  کی  رد  ار  یهنو  رما  تلالد  دناوتب  ات  دنک  یم  یسررب  ار 

 . تهارک ای  دراد  تمرح  رب  تلالد  یهن  ایآو  بابحتسا ,  ای ب_ر  دنک  یم  بوجو  رب  تلالد  رما  نیا  ایآ 

.وگب نخس  طایتحااب  سپ  تسا ,  ینعم  رپ  ام  نید 

 .. . تسا مارح  لیواتو  ینک  یم  لیوات  ار  ثیدح  وت   : تفگ سپس  دش , هتفرگو  درک  مخا  دش , ادیپ  وا  يور  رد  تسک  را ش_ _ ثآ

 .. . تفرو

.دمهفب دناوت  یمن  هک  قمحا  نیا  زا  مدرب  هانپادخ  هب 

نم رب  يدایز  ریثات  اهنآ  راـکفا  دـنچ  ره  تخاـس ,  یم  رود  تیباـهو  زا  ارم  هک  دوب  لـماع  نیمود  کـشخو ,  هدـنام  بقع  رکفت  نیا 
 . مدرک یم  عافد  نآ  زاو  هدومن  لوبق  ار  راکفا  نآ  هتشاذگ , 

رگید زور  هدش  کیدزن  تیباهو  هب  زور  کی  یـشمارآورارق ,  هن  متـشاد ,  ییاج  هب  هار  هن  مدنام ,  یقاب  لاح  نیمه  هب  ینامز  تدـم 
ياجب ار  دوخ  لح  هار  اهنت   , مدش یم  رود 
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قیقد روط  هبار  دوخ  قیقحت  مناوتب  ات  مناوخب  سرد  یمالسا  هاگشناد  ای  هدکش  _ ناد رد ي_ك  هک  مدید  نیا  رد  يرـسفا  هدکـشناد 
اه هاگــشناد  رد  یباــختنا  هتــشر  شـــش  هاگـــشناد  يدورو  نا  _ت_ح_ ما زا  _ع_د  بو لا ك_ن_م ,  _ب_ ند رت  قــیمعو  رت 

ردو مدرکن ,  باـختنا  یمالـسا  ياـه  هدکـشنادو  اـه  هاگـشناد  زج  نـم  یلو  متـشاد ,  شیپ  رد  لیـصح  يار ت_ اهارــسشنادو ب_
لوبق نادوسرد )  لینلا  يداو  هاگشناد  زا  یبرع  تایبداو  یمالسا  مولع  هدکـشناد   ) یمالـسا ياه  هدک  _ش_ ناد نآ  زا  ي_ك_ي 

 . مدش

شزو _ مآ ما  _ج_ نا زا  _س  پو _ت_م ,  خا یگدنز س_ زا  دیدج  هلحرم  نیا  هدامآ  ار  دوخو  منک  زاورپ  متساوخ  یلاحـشوخ  زا 
اه هاگشناد  يوس  هب  نادوس  رـسارس  زا  نایوجـشناد  ياه  هورگ  تسا  یمازلا  هاگـشناد  هب  دورو  يارب  هک  یلم )  عافد   ) _ي ما ن_ظ_
وا هب  هک  یتیـصخش  هراـبرد  هدکـشناد  ریدـم  دـش  ماـجنا  هک  يا  _ب_ه  حا رد م_ص_ مدوـب ,  دارفا  نـیلوا  زا  نمودـندروآ  موـجه 

 .. . مدرک نایب  ار  ناشیا  هب  ما  هقالع  ببسو  یناغفا ,  نیدلا  لامج  متف :  گ_ دیسرپ , نم  زا  مدنمقالع 

مود تمسق 

 . مدش لوبق  هدکشنادرد  یمسر  روط  هب  ناوارف ,  ياه  لاؤس  زا  _س  پو در  يدونشخ ك_ راهظا  نم  نخس  زا 

نم لکـشم  یلو  متفرگ  سنا  اجنآ  اب  دوب , میظع  ياه  فراعملا  هریادو  اهباتکزا  ولمم  هک  _ت_م ,  فر هناخباتک  غارـس  هب  اجنآ  رد 
؟  منک عورش  اجک  زا  هک  دوب  نیا 

؟  مناوخب ار  يزیچ  هچو 

 . مدش یم  لقتنم  باتک  نآ  هب  باتک  نیا  زا  مدنام ,  لاح  نیم  ب_ه ه_

شیپ رد  قیقحتو  ثحب  رد  مهم  رایـسبو  گرزب  یهار  نادـنواشیوخ  زا  یکی  منک ,  نییع  يا ت_ هماـنرب  دوـخ  يارب  هکنیا  زا  لـبقو 
قح بهذم  نتفایو  یمالسا  بهاذم  یسررب  تهج  خیرات  هعلاطم  نآو  دوشگ , میور 
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مانب لیماف  دارفا  زا  یکی  اـب  هک  دوب  یتقو  هیـضق  زاـغآ   , مدوب لـفاغ  نآ  زا  دوخ  هک  دوب  _ه_ي  لا یقیفوت  هار  نیا  دوب , اـهنآ  ناـیمزا 
 , _ت سا قوقح  هدکـشناد  لیـصحتلا  غراف  معنملادبع  مدرک ,  تاقالم  هربطع  رهـش  رد  میومع  لز پ_س_ر  _ن_ مرد معنملادبع 

مدـید  ( نیمل _م_س_ لا ناوخا   ) زا یکی  اب  لزنم  طایح  رد  ار  يو  هک  دوب  هدرکن  بور  _ي_د غ_ شرو زو خ_ زور ه_ن_ نآ  رد 
 . دننک یم  تبحص  هچ  زا  منادب  ات  مدرک  شوگ  تقد  هب  تسا ,  ثحب  لوغشم  دوب  نامهم  اجنآ  رد  هک 

 . منک لابند  ار  ناشیوگتفگ  ات  متسشن  اهنآ  رانک  رد  هدش ,  رت  يدج  تسا  ینید  لئاسم  هرابرد  ثحب  مدیمهف  یتقو 

ات مدوب  هدیمهفن  ار  بلطم  لصا  دوب , یمجاهتو  نش  رایـسب خ_ لباقم  فرط  هکیلاح  رد  درک  یم  ثحب  لماک  شمارآ  اب  معنملادـبع 
نیا منهذ  ردو  مدش  قیقد  رایـسب  مدش ,  ثحب  هجوتم  اجنیا  رد  ...دـنربخ !! یب  ادـخ  زاو  رفاک  هعیـش  تفگ :  ناملـسم  ردارب  نآ  هکنآ 

...دوب حرطم  تریحاب  لاؤس 

؟  دنتسه یناسک  هچ  هعیش 

؟  دنارفاک اهنآ  ارچو 

؟  تسا یعیش  معنملادبع  ایآ 

؟  تسا هعیش  مالک  نامهایآ  وا  بیرغو  بیجع  نانخس  نیاو 

ابیز یقطنم  اـب  مـهنآ  داد , یم  تسکــش  دـش  یم  حرطم  هـک  يا  هلاـسم  ره  رد  ار  دوـخ  فـیرح  معنملادــبع  هـک  میوـگب  هنافــصنم 
 . مکحم یلالدتساو 

وت ایآ  مدیسرپ :  وا  زا  لماک  مارتحا  ابو  مدشاهنت  معنملادبع  اب  سپس  دش , هدناوخ  برغم  زا  ن_م_ _ن ب_ح_ث ,  يا زا  ب_ع_د 
... ؟  يا هعیش 

؟  دنتسه یناسک  هچ  هعیش  الصا 

؟  یتخانش ار  اهنآ  هنوگچو 

 . سرپب کی  هب  کی  ار  اهلاؤس  نک ,  ربص  تفگ : 

 . ما هدماین  دوخ  هب  زونه  ما  هدینش  امش  زا  هچنآ  زا  نم  دیشخبب , متفگ : 

تف گ_
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.دوب راظتنا  فالخ  رب  راک  هجیتن  هنافساتمو  تسا  تقشمو  تمحز  لاس  راهچ  هجیتنو  تسا ,  ینالوط  ثحب  کی  نیا  : 

؟  هجیتن مادک  مدیسرپ :  هدرک ,  عطق  ار  شنخس 

نودب مینک  یم  _ت  كر هعماج ح_ لابند  هب  تسا ,  هدرک  هطاحا  ار  ام  یگدنز  لوط  رد  يزاس  نادانو  ینادان  زا  يا  هتشابنا  تفگ : 
؟  تسا یعقاو  مالسا  نامهو  تساد ,  _ نواد رظن خ_ دروم  هک  تسا  نامه  میدقتعم  نادب  هک  ینید  ایآ  میسرپبدوخ ,  زا  هکنآ 

 . هعیش دزن  ینعی  دیسر , یم  مرظن  هب  هک  تسا  يرگید  ياج  رد  قح  هک  دش  راکشآ  نم  يارب  یسررب  زا  دعب  یلو 

 ... . يا هدرک  هلجع  دیاش  متفگ : 

؟  لماتو ب_ح_ث ن_م_ي ك_ن_ي تقد  اب  وت  ارچ  تفگودز :  دنخبل  میور  هب  يا !...  هدرک  هابتشا  ای 

 . یئامنب نآ  زا  يدایز  هدافتسا  یناوت  یم  هک  دیراد  هاگشناد  رد  يا  هناخباتک  هکنآ  صوصخب 

نیا عیـشت  ندوب  تسرد  لئالد  زا  گ_ف_ت :  مدرگب !؟  نآ  رد  هعیـش  هرابرد  هنوگچ  تسا ,  ینـس  ام  هناخباتک  متفگ :  بجعت  اـب 
لکش نیرتهب  هب  اهباتک  نیا  رد  اهنآ  قح  اریز  دنک , یم  دانتسا  تنس  لها  ياملع  تایاورو  اهباتک  هب  دوخ  نخس  دییات  يارب  هک  تسا 

.ددرگ یم  راکشآ 

لهاذخم ربارب  نیدنچ  هک  دراد  ار  دوخ  صاخ  ذخم  هعیش  ریخ , تف :  گ_ تسا !؟  تنـس  لها  ذخم  نامه  هعیـش  ذخم  سپ  متفگ : 
ذخمو تایاور  هب  تنـس  لها  لـباقم  رد  اـهنآ  یلو  هدـش  تیاور   (, (ص ربماـیپ زا  لـقن  هب  ع )   ) تیب لـها  زا  نآ  ماـمتو  تسا ,  تنس 

یم دییات  دروم  اهنآ  يارب  هچنآ  هب  تسا  مزالاذل  دیآ , یمن  رامش  هب  دنس  اهنآ  يارب  ذخم  نیا  اریز  دننک , یمن  دانتسادوخ 
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.دنا هدش  دهعتم  نآ  هب  دوخ  هک  دننک  یم  دهعتم  يزیچ  هب  ار  تنس  لها  هعیش  هکنیا  ینعی  دننک , دانتسا  دشاب 

؟  منک عورش  هنوگچ  سپ   : متفگ وا  هب  دش , رتشیب  قیقحت  رب  ممیمصتو  مدش  دونشخ  وا  مالک  زا 

؟  تسا دوجوم  یئاسنو  يذمرت  دمحادنسم , ملسم ,  حیحص  يراخب ,  حیحص  امش  هناخبات  رد ك_ _ا  يآ گ_ف_ت : 

 . تسا ثیدح  رداصم  هب  طوبرم  گرزب  تمسق  کی  اجنآ  رد  يرآ ,  متفگ : 

بتکم زا  يوریپ  بوجو  رب  هک  تسا  یثیداحا  اهباتک  نیارد  هک  خیراتو ,  ریـسفت  ياهباتک  نآ  لابندبو  نک ,  عورـش  اهنیا  زا  تفگ : 
.دنک یم  تلالد  تیب  لها 

مد ار م_ي ش_ن_ي_ یثیداحا  مدـش ,  ریحتم  یلکب  هکدرک  حرطم  هحفـصو  ءزج  هرامـش  ذـخام , رکذ  اـب  هنیمز  نیا  رد  ییاـهلاثم 
 .. . تسا دوجوم  تنس  لها  ياهباتکرد  یبلاطم  نینچ  اعقاو  ایآ  مدرک  کش  هک  یئاج  ات  دوب  هدروخن  مشوگ  هب  نونکات  ك_ه 

, درگب اهنآ  لابند  هب  هناخباتکردو  نک ,  تشاد  داـی  ار  ثیدا  _ حا نیا  تفگ :  هدرک  فرط  رب  ملدزا  ار  کـش  نیا  تعرـس  هب  وا  یلو 
 . مینیب یم  اررگیدکی  هدنیآ  هبنشجنپ  زور  هّللاءاش  نا 

 .. . يذمرتو ملسم  يراخب ,  باتک  رد  ار  ثیداحا  نآ  هاگشناد :  رد 

هک درک , مهجوت  بلج  زین  يرگید  ثیدا  _ حا _د , يو _ت م_ي گ_ سار هک  مدـش  نئمطمو  متفاـی ,  نامهاگـشناد  هناـخباتک  رد 
...دوب هتفرگ  ارف  ارم  دیدش  تریح  زا  یتلاح  مایا  نآ  رد  تشاد ,  تیب  لها  زا  يوریپ  بوجورب  تلالد  رتشیب  ثیداحا  نآ 

کیرش نم  اب  نارحب  نیا  رد  زین  اهنآ  ات  مدرک ,  حرطم  هدکشناد  رد  مناتسود  اب  ار  عوضوم  ما !؟  هدینشن  نونکات  ار  ثیداحا  نیا  ارچ 
هداد ناشن  شنکاو  دو  زا خ_ یضعب  دنوش ,

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ..دریگب ارم  رمع  مام  منک ه_ر چ_ن_د ت_ لابند  ار  بلطم  متفرگ  میمصت  نم  یلو  دندرکن , هجوت  زین  یضعبو 

 ... . متفر معنملادبع  غارس  هب  دیسر  ارف  هک  هبنشجنپ  زور 

یهاـگآ اـب  دـیاب  ار  ثحب  نیا  ینک ,  هلجع  دـیابن  _ف_ت :  گودر لا ك_ _ت_ق_ب_ سا ار  یئور م_ _ شو _ خو شمارآ  اـب 
 . یئامن لابند  لماک 

 . تفای همادا  بش  هعمج  اتو  دش  حرطم  يرگید  هقرفتم  ياهثحب  س_پ_س 

تساوخ نم  زا  متسناد ,  یمن  هاگـشناد  هب  تشگزاب  زا  لبقو  نونکات  هک  مدش  ان  _ شآ _ي  لئا ابو م_س_ هدرب  يدایز  هدافتـسا  نم 
 . منک قیقحت  هلاسمدنچ  هرابرد 

یضعب رد  در , _ت ت_غ_ي_ي_ر م_ي ك_ قو دنچ  ره  واو  نم  نایم  ثحب  عوضومو  تشاد  همادا  ینامز  تدم  يارب  راک  نیا 
اهنآ دوجو  زاو  متفای  یم  ذخم  رد  ار  یثیداحا  الثم   , متفریذپ یمن  ار  ینشور  قیاقح  ایو  مدش  یم  ینابصع  تبحـص  نایماه  تلاح  زا 

 . تسین دوجوم  ثیداحا  نیا  متفگ :  یم  وا  هب  یلو  مدش  یم  نئمطم 

.دوب يزوریپ  هب  لیم  ای  تسکش  ساسحا  رطاخ  هب  دیاش  مدرک ,  یم  دروخ  رب  هنوگنیاارچ  مناد  یمن 

_ن يا لو  رد ط_ متـشادن ,  ار  نآ  راـظتنا  الـصا  هک  دیدرگراکـشآ  میارب  یناوارف  قیاـقح  ینـالوط  ياـه  ثحب  اـب  بـیترت ,  نیدـب 
اب دـن  _د,گ_ف_ت_ ند هتـسخ ش_ نم  تسد  زا  ناتـسود  یتقو  متـشاد ,  ینـالوط  ياـه  ثحب  _م  نا _ت_ سود تد ب_ا  م_

مناوتب ات  دوش  یم  عنام  واو  نم  نیب  ایحو  بج  یلو ح_ درادن , یعنام   : متفگ نک ,  ثحب  درک  یم  سیردـت  ام  هب  هقف  هک  رتکد  نالف 
 .. . میتسه وت  اب  ام  يدرک  عناق  ار  وا  رگا   , تسا وتو  ام  نیب  داتسا  دنتفگو : دنتفریذپن  اهنآ  منک ,  تبحص  هنادازآ 

 , ناهربو لیلد  هلاسم  هکلب  تسین ,  ندرک  عناق  هلاسم  متفگ :  ! 
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 ... تسا قح  هرابرد  قیقحتو 

 .. . لاؤس نیدنچ  تروص  هب  مهنآ  مدرک ,  زاغآ  ناشیا  اب  ار  ثحب  هقف  سرد  نی  _ لوا رد 

ترورـضو ع ,)   ) تیب لها  تبحم  رب  دیکات  سکعب  هک  ب_ل_ دراد , _ف_ت_ي ب_ا م_ن ن_ لا نادـنچ م_خ_ وا  هک  مدـید 
 . ..درک یم  ناشیا  لیاضفرکذو  اهنآ  زا  يوریپ 

, داد نم  هب  ءزج  دـنچ  رد  یباتک  متفر  وا  دز  یتقو ك_ه ن_ مورب ,  هاگـشناد  رد  شرتفد  هب  ات  تساوخ  نم  زا  يزور  دـنچ  زا  سپو 
 . تسا هعیش  دز  _ث ن_ يد عجرم ح_ نیرتربتعم  هک  دوب  یفاک )  حیحص   ) باتک نآ 

 .. . _ت سا تیب  لها  راثآ  نیا  اریز  منکن  یهاتوک  باتک  نیا  يرادهگن  رد  تساوخ  نم  زا 

 . میوگب يزیچ  متسناوتن  بجعت  تدش  زا 

هعیـش رتکد  مداد  لامتحا  اذـل  مدوب ,  هدـیدن  ار  نآ  یلو  مدوب  هدینـش  باتک  نیا  هراـبرد  نم  مدرک ,  رکـشت  وا  زاو  متفرگ  ار  باـتک 
تسا یفوص  وا  هک  مدیمهف  يو ,  هرابرد  شسرپو  قیقح  زا ت_ _ع_د  بو _ت ,  سا _ك_ي  لا هک م_ متسناد  یم  دنچ  ره  , دشاب

 . تسا هتسب  لد  ع )   ) تیب لها  تبحم  هبو 

_ث يد هـک ح_ يرگید  داتــسا  اـب  اـت  دنتــساوخ  نـم  زا  دــندش , داتــساو  نـم  نـیب  يرکفمه  نـیا  هجوـتم  مناتــسود  _ت_ي  قو
_ت_م شاد _ت  سود رایـسب  ار  واو  دوب  یقالخا  شوخو  عضاوتم  نیدتم ,  درموا  منک ,  در ب_ح_ث  _س م_ي ك_ يرد ت_

واو مدیـسرپ  وا  زا  ثیداحا  یـضعب  یتسرد  هرابرد  دش , عورـشام  نیب  یفلتخم  ياهثحب  متفریذپ ,  ار  ناتـسود  تساو  رد خ_ اذ  ل_ , 
مناتـسود مدش ,  دوخ  اب  ثحب  همادا  زا  شا  يدنیاشوخانووا  ترفن  هجوتم  ینامز  تدم  زا  سپ  یلو  درک , یم  اهنآ  تحـصرب  دیکات 

تسا نتشون  ثحب ,  همادا  هار  نیرت  _ي_د ب_ه_ سر مرظن  هب  دندش , هلاسم  نیا  هجوتم  زین 
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 , متـشون يو  يارب  دراد  ار  ع )   ) تیب لها  بهذم  زا  يوریپ  بوجور  حـضاو ب_ تلالد  هک  یتایاورو  ثیداحا  زا  يا  هعومجم  اذـل 
زا واو  _ت_م  ساو باو م_ي خ_ وا ج_ زا  زور  _ر  هو _ي ك_ن_د , سرر اــــهنیا ب_ تحــــص  هراــــبرد  متـــــساوخ  وازاو 

هکنیا اـت  مداد  همادا  يو  اـب  ار  عـضو  نیا  ردـقنآ  نمو  تساوـخ ,  یم  ترذـعم  تـسا  هدرکن  لا  _ب_ ند زو  _ن_ك_ه ه_ن_ يا
 . دش هتسخ  نم  تسدزا 

 . تسا حیحص  اهنیا  مامت  تفگ :  نم  هب 

 . تیب لها  زا  يوریپ  موزل  رب  دنراد  تلالد  حوضوب  اهنیا  متفگ : 

 . تفر رتفد  فرط  هب  تعرس  هبو  دادن  باوج 

مه زاب  متشاد  تسود  یلو  تسا ,  تسار  هعیـش  مالک  مدرک  ساسحا  هک  يروط  هب  نم ,  يارب  دوب  يا  هبرـض  دننام  دروخ  رب  _ن  يا
 . منکن هلجع  تواضق  ردو  منک  لمات 

هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  يزور  تفگ ,  یم  ریـسفت  سرد  ام  هب  ناولع  داتـسا  ياقآ  هدکـشناد  سیئر  داتفا , یب  قا ع_ج_ي_ _ف_ تا
, دـندرک عاـمتجا  اـت  دز  ادـص  ار  مدرم  دوب , مخریدـغ  رد  ص )   ) هّللا لوـسر  _ت_ي  قو تفگ :  (( 8  ( )) عقاو باذـعب  لئاس  لاس  )

زین یلع  متـسه ,  وا  يـالوم  نم  سک  ره  هـالوم ,  یلعف  هـالوم  تنک  نـم  _ف_ت :  گو _ت  فر ار گ_ ع )   ) یلع تـسد  سپس 
هد راوس ش_ ار  دوخ  رتشدینـش  ار  نآ  يرهف  نامعن  نب  ثراح  یتقو  دـش , شخپ  اج  همه  رد  _ن خ_ب_ر  يا _ت ,  سا وا  يالوم 

هکنیا ال هب  میهد  تدا  ات ش_ه_ يدرک  رما  ادخ  هرابرد  ار  ام  دمحم , يا  تفگو :  هدمآ  نیئاپ  بکرم  زا  تفر ,  (ص )  ربمایپ دز  ن_
 , می _ت_ فر _ يذ وت پ_ زا  امو  یتسهوا ,  هداتسرف  وت  هکنیاو  تسین )  هّللا  زج  ییادخ   ) هّللا الا  هلا 
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زین ام  میریگب  هزور  ار  ناضمر  هام  يدرک  رما  میدرک ,  لوبق  امو  يدرک  تاکز  هب  رما  میتفریذپ ,   , میراذـگ زامن  راب  جـنپ  يدرک  رما 
 . میتفریذپ

یهد رارق  ام  ربهر  ار  وا  ات  يدرب  الاب  ار  تیومع  رـسپ  تسدو  يدرکن  افت  _ كا اهنیا  هب  یلو  میدرک ,  لوبق  امو  يدومن  جـح  هب  رماو 
؟  ادخ زا  ای  دوب  وت  زا  راک  نیا  ایآ  تسا ,  وا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  یتفگو : 

نیا تسین ,  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مسق   ,) لجو زع  هّللا  نم  اذه  نا  وه , الا  هلا  يذلا ال  هّللاو  تفگ :  _ب_ر(ص )  ما پ_ي_
 (. تسادنوادخ بناج  زا  رما 

زا گنـس  ناراب  سپ  تسا  قح  دیوگ  یم  دـمحم  هچنآرگا  ایادـخ , تفگو :  درک  تکرح  شبکرم  فرطبو  دـنادرگرب  ور  ثرا  ح_
دورف وا  رـس  رب  س_ن_گ_ي   , دو ك_ه هدیـسرن ب_ شبکرم  هب  ثراح  نک ,  لزان  ام  رب  كاندرد  یباذـع  ایرابب  اـم  رب  نامـسآ 

جراعملا يذ  هّللا  نم  عفاد ,  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لاس  : ) دش لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دـش , جراخ  وا  تشپ  زاو  دـمآ 
.دنک يریگولج  نآ  زا  دناوتن  یسکو  دمآ  دهاوخدورف  نارفاک  رب  هک  یباذع  زا  دیسرپ  يا  هدننک  لاؤس  (( 9 ( ))

 . تسا هع  نخس ش_ي_ یتفگ  امش  هچنآ  تفگ :  يو  هبو  تفر  داتسا  لابند  هب  ناتسود  زا  یکی  دش , ما  سرد ك_ه ت_م_

 .. !. هرادا رتفد  رد  نمدزن  دیایب  مصتعم  وگب  تفگو :  درک  يور  هدننک  ضارتعا  نیا  هب  سپس  , درک لمات  يردق  داتسا 

موس تمسق 

وا دز  _ نو هداد  تعاجـش  دوـخ  هـب  یلو  مدرک ,  تـشحو  هدکــشناد  سیئر  اـب  تاـقالم  زاو  مدرک  بـجعت  تـساو  _ خرد _ن  يا زا 
_ب_ل قو _ت_م ,  فر
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 . منک یم  ثحب  طقف  نم  متفگ :  يا !  هعیش  وت  دنیوگ  یم  تفگ :  منیشنب  _ن_ك_ه  يازا

.دشاب دیابو  تسا ,  ابیز  ثحب  تفگ : 

در ت_ا يرا ك_ ارم ي_ دـنوادخو  تسا ,  هدـش  هتفگ  هعیـش  هرابرد  اهراب  هک  ییاه  ههبـش  لـقن  هب  درک  عورـش  هدکـشناد  سیئر 
دش یم  مروا ن_ مدو ب_ هک خ_ مدوب  هدمآ  نخس  هب  نانچ  مهدب ,  ار  وا  باوج  اه  لالدتـسا  نیرت  يو  _م ب_ا ق_ ناو ب_ت_

مامت زا  لبقو 

هنیمز نیا  رد  بوخرایـسب  ياهباتک  زا  تاعجارملا  تفگو :  مناوخب  ار  تاعجارملا  باتکات  درک  هیـصوت  نم  هب  ناـمیوگتفگ ,  ندـش 
 . تسا

ود نیا  يوق  ياهناهر  _ بو نشور  لیالد  رطاخ  هب  رگید , باتک  دـنچو  نیتسردـملا  ملاعم  تاـعجارملا ,  ياـهباتک  ندـناوخ  زا  سپ 
نم تردق  نانچمهو  دش  حضتفم  لطابو  نشور  نم  يارب  قح  درک , یم  تباث  ار  تیب  لها  بهذـم  ندوب  قح  رب  هک  شزرا  اب  باتک 

 ... مدرک مالعا  ار  دوخ  عیشت  نمو  درک  نشور  نم  لد  رد  ار  قح  رون  دنوادخ  هکنآ  ات  دش , رتشیب  قیقحتو  ثحب  رد 

نیهوت ندرک ,  هرخـسم  زج  یهار  دندیـسرن , يا  هجیتن  هب  ثحبرد  هک  یئاهنآ  دش , عورـش  يریگرد  زا  يدیدج  هلحرم  نآ ,  لابندب 
 .. . ندز تمهتو  دیدهت  ییوگازسانو , 

زا تابرـض  نیا  دـنچ  ره  مدرک  ربص  ارجام  نیا  ربو  مدرک ,  راذـگاو  اد  ار ب_ه خ_ دو  نمو خ_ دـنتفاین  هنالهاج  ياهـشور  رگیدو 
.دندرک یمزیهرپ  فقس  کی  ریز  نم  هارمه  كاروخو  باوخ  زا  اهنآ  دشدراو , نم  رب  مناتسود  نیرت  کیدزن  يوس 

ینامز _ت  شذ زا گ_ سپو  دنتـشاد , يرتدازآ  رکفتورتشیب  یهاگآ  هک  ناردارب  زا  یـضعب  رگم  متفر ,  ورف  یلماک  ییاهن  رد ت_
نایم اریز  دش , لبق  زا  رتهب  رایسب  هک  میامن  رارقرب  نارگید  ابار  يا  هطبار  متسناوت 
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یلو _د , ندر تروشم م_ي ك_ نم  اب  ناشیگدنز  تشردو  زیر  رد  اه  یـضعب  هک  یئاج  ات  مدـش ,  عقاو  ریدـقتو  مارتحادروم  اهنآ 
عیشت رگید  يوجشناد  هس  هکنیا  زا  سپ  مهنآ  دش , رو  هلعـش  هرابود  فالتخا  شتآ  تفاین ,  همادا  ینالوط  تدم  يارب  تیعـضو  نیا 

نآ لابند  هبو  دندومن  هعیـش  هب  تبـسن  دـییاتو  لیامت  را  _ه_ ظا نایوجـشناد ك_ه  زا  يدایز  عمج  هوالع  هب  دـندرک , مالعا  ار  دوخ 
ار مشخ  جوم  نیا  میتسناوتو  میتفرگ ,  ار  هلـضاف  قالخاو  تمکح  بناج  یگمه  امودش  عورـش  يدیدج  ياه  يریگردو  اهدروخرب 

 . مینارذگب تقو  عرسا  رد 

زا نآ  نینکاـس  رثـکاو  تـسا  لـین  دور  هـنارک  ربو  نادوـس  لامـش  کـچوک  ياهاتـسور  زا  يدـن )   ) اـم ياتــسور  نامیاتــسور :  رد 
اب اتـسور  مدرم  یگدـنز  دـندوب , مهف  رد  لاقتنا  تعرـسو  دایز  شوه  هب  فورعم  هک  يا  هلیبق  دـنا ,  ( باـطا _ بر  ) ق_ب_ي_ل_ه

.دوش یم  نیمات  لصف  تالوصحم  تشکو  امرخ  ناتخرد  يرادهگن 

ابو دـندو , رـشتنم ن_م_ اهنآ  ناـیم  رد  ار  تیباـهوراکفا  هدرک ,  هدافتـسا  ءوس  اتـسور  مدرم  یب  شو ق_ل_ زا خ_ _ي ه_ا  _با هو
رثا مدر  _ش_ه م_ يد _ ناو رب ع_ق_ل  میقتـسم  روـط  هـب  دنتـسناوت  دـندرک  یم  رازگرب  هـک  یتاـسلجواه  ینارنخــس  زا  هدافتــسا 

يوس هب  ناکیدزنو  لـیماف  زا  توعد  اـهاگو  قیقحتو  هعلاـطم  اـب  ار  دوخ  تقوو   , مدرک باـختنا  ار  توکـس  ادـتبا  رد  نم  دـنراذگب ,
 . مدنارذگ یم  ع )   ) تیب لها  بهذم 

هک درک  دـیدهت  ارمو  دوبن  هعیـش  ياهباتک  ندـناوخ  هب  رـضاح  رگید  هک  یئاج  ات  متـشاد ,  يداـیز  لدـجو  ثح  دوخ ب_ ردارب  اـبو 
ند _ ناو در ب_ه خ_ عورـش ك_ واو  مهد  رارق  ریثات  تحت  ار  وا  متـسناوت  دایز  يوگتفگزا  سپ  یلو  دـنازوس , دـهاوخ  ار  اـهباتک 

هکنآ ات  نیتسردملا )  ملاعم  تاعجارملا ,  هینابر ,  هدایق  تیب  لها   ) دننام ییاهبا  ك_ت_
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یم دییاتو  يدونشخزاربا  ابلاغ  زین  هداوناخ  دارفا  هیقب  دومن , مالعا  ار  دوخ  عیـشتودرک  تیاده  ع )   ) تیب لها  رون  هب  ار  وا  دنواد  خ_
.دندومن

_ن_ج_ا يا ندو ,  حرطم ن_م_ اتـسور  مدرم  رب  ار  تیب  لها  بهذم  مدرک  عورـشو  دش  شخپ  اتـسور  رد  نم  عضوم  بیترت  نیدب 
ياه ینارن  ما س_خ_ _م_ تو دندمآ , مشخ  هب  ادیدش  اهنآ  نیغلبمو  دـش , رو  هلع  _ي_ت ش_ _با هو دو ك_ه خ_ش_م  ب_

 . دوب هدش  اهنآ  _ه_م_ت ب_ه  تو هعیش  هب  تبسن  ازسانو  نیهوت  زا  رپ  دش  یم  رازگرب  هک  یتبسانم  ره  رد  نانآ 

 . مدومن یم  هلباقم  تشذگو  ربص  اب  دراوم  نیا  مامت  رد  نم  یلو  دندش , یم  زین  نم  ضرعتم  اه  یضعب 

زاو دیوگب  نخس  لقعت  اب  متساوخوا  زا  دش , رازگرب  نیمالا  دمحا  خیـش  اهنآ  گرزبو  نم  نایم  يا  هرظان  م_ یباهو :  خیـش  اب  هرظانم 
 , متفر اهنآ  دجـسم  هب  دش , دایزاهنآ  تجاجلو  بصعتو  دـش  رپ  مربص  هنامیپ  هکنآ  ات  دـنک , يراددوخ  ینعم  یب  مجاهتو  ینابز  دـب 

ریفکت اهوگدنلب  ردو  هتفگ  ازـسان  ار  هعیـش  هک  تدم ,  نیا  لوط  رد  متفگ :  وا  هب  زامن , زا  تغارفزا  سپ  مدناوخ ,  وا  اب  ار  رهظ  زامن 
؟  ارچ یناد  یم  ایآ  متفگ :  ریخ  تفگ :  ما !؟  هدش  امش  ضرعتم  نم  ایآ  دیا , هدرک 

 , منک ضارتعا  رگا  مدیسرت  اذلو  يا ,  هدش  ضرعتم  نم  صخش  هبو  تسا ,  هنالهاج  مجاهت  وت  نخـس  متف :  مناد گ_ یمن  تفگ : 
 , یشاب هتشاد  نم  اب  عمج  روضح  رد  یقطنمو  یملع  هرظانم  کی  مهاوخ  یم  وت  زا  نونکا  اما  قح ,  زا  عافد  هن  دشاب  صخش  زا  عافد 

.دوش الم  رب  قح  ات 

 . مرادن یعنام  نم  تفگ : 

ياهروحم سپ  متفگ : 
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 . نک صخشم  ار  ثحب 

 . هباحص تلادعو  نآرق  فیرحت  تفگ : 

هراـبرد بلطم  ود  نآو  دوش , عقاو  ثحب  درومدـیاب  هک  دراد  دوجو  يرورـض  بلطم  ود  یلو  بوـخ ,  رایـس  ب_ گ_ف_ت_م : 
 . تسا امش  تایاورو  داقتعارد  توبنو  ادخ  تافص 

؟  ارچ متفگ :  ریخ  تفگ : 

ياـهروحم يراد  قـح  وـت  مدرک ,  هرظاـنم  ياـضاقت  وـت  زا  رگا  اـما  منک ,  یم  نـییعت  ار  رو ب_ح_ث  م_ن م_ح_ گ_ف_ت : 
 . ینک نییعت  ار  ثحب 

؟  دشاب یک  ام  رارق  درادن , یلاکشا  متفگ : 

 .. . برغم زامن  زا  دعب  زورما , تفگ : 

 . مدش جراخ  دجسم  زاو  هدرک  لوبق  یلاحشوخ  اب  نم  یلو  دناسرت , دهاوخ  ارم  یکیدزن  تقو  نینچ  نییعت  اب  درک  یم  لایخ  وا 

 . دش عورش  هرظانم  برغم  زامن  زا  پ_س 

نآرق فیرحت  هب  ار  هع  وا ش_ي_ , در عور ك_ رب ش_ي_ع_ه ش_ هلمح  اب  دوخ  تداع  قبط  ار  نخـس  نیمالا  دمحا  اهنآ  خـیش 
مدرک عورش  نم  دش , مامت  هک  وا  نخس  تشاد ,  تسد  رد  زین  ار  نیدلا )  بح  هتـشون م_ هضیرعلا  طوطخلا   ) باتکو درک  یم  مهتم 
هئربت نآرق  فیرحت  هدـیقع  زا  الماک  ار  هعیـشو  مدرک ,  در  لصفمروط  هب  دوب  هتفگ  هعیـش  هی  غورد ع_ل_ هب  هک  ار  یتاماهتا  مامتو 

رد ار  بوچ  یلو ق_ط_ع_ه  دینیب  یم  نارگید  مشچ  رد  ار  یهاک   : ) متفگ وا  هب  ع )   ) یسیع ترضح  لوق  دننام  سپسو  مدوم  ن_
, دنک یم  فیرحت  هب  مهتمار  نآرق  حو  _ ضو تسا ب_ تنـس  لها  یثیدح  ياهباتک  رد  هک  ییاهتیاوراریز  دـینیب ,) یمن  دوخ  مشچ 

حیحص زا  هحفص ,  هرامشو  عجرم  رکذ  اب  تیاور  تسیب  دودح  هنیمز  نیا  ردو  هعیش ,  زادنا  ماهتا  نیا  هب  رتکیدزن  تنس  لها  نیاربانب 
ناقتالاو دمحا  دنسم  ملسم ,  يراخب , 
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یم لقن  بعک  نب  یبا  زا  دوخ  دنـسم  رد  لب  _م_د ب_ن ح_ن_ حا ما  _ ما لاثم :  ناونع  هب  مدرک ,  لـقن  یطویـس  نآرقلا  مولع  یف 
؟  دراد _ه  يآ دنچ  بازحا  هروس  دیسرپ : هک  دنک 

, دوب نآ  زا  شیبای  هرقب  هروس  هزادنا  هب  نآ  تایآ  مدـناوخ ,  (ص )  ربمایپ دزن  ار  هروس  نآ   : تفگ هیآ ,  دـنچو  داتفه  گ_ف_ت : 
(( . 10  )) تسا نآ  رد  زین  مجر  هیآو 

قح هب  ار  (ص )  دمحم دنوادخ  تفگ :  باطخ  نب  رمع  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يدنتسم  تیاور  شحیحص  رد  يراخب  نینچمه 
تـسردو میتفرگ  دای  میدـناوخ ,  ار  نآ  امو  دوب  _م  جر هیآدرک  لزان  ادـخ  هک  یتایآ  هلمج  زاو  درک , لزان  وا  رب  ار  باتکو  داتـسرف 

مدرم رب  ینـالوط  یناـمز  رگا  مـسرت  یم  لاـح   , میدوـمن مـجر  وا  زا  زین پ_س  اـمو  هدرک  مـجر  (ص )  ربماـیپ اذـلو  مـیدرک  كرد 
بجاو کی  كرت  رطاخ  هب  هلیسونیدبو  مینیب ,  یم  اد ن_ رد ك_ت_با خ_ ار  _م  جر _ه  يآ ادخ  هب  دنیوگب : اه  یـضعب  درذگب ,

,... . دنوش هارمگ  تسا  هدر  لزان ك_ ار  نآ  ادخ  هک 

_ه نا _م ف_ کئا _ بآ او ع_ن  _ب_ غر _ تال نا  دوب : نیا  میدـناوخ  یم  ادـخ  باتک  رد  هک  یتاـیآ  هلمج  زا  دـیوگ : یم  سپس 
(( . 11  )) _م کئا _ بآ نع  اوبغرت  نا  مکب  ارفک  نا  وا  مکئابآ ,  نع  اوبغرت  نا  ك_ف_ر ب_ك_م 

(( . 12  )) دینادرگب يور  دوخ  ناردپ  زا  هک  تسا  رفک  نیا  اریز  دینادرگ , يور ب_ دو  نارد خ_ زا پ_ ادا  م_ب_

نآرق هک  یناسک  زا  رفن  دصیس  سپ  دناوخ ,  ارف  ار  هرصب  لهازا  نآرق  نایراق  یسوم  وبا  هک :  دنک  یم  تیاور  شحیحـص  رد  ملـسم 
نایراقو هرصب  لها  دارفا  نیرتهب  امش  تفگ :  وا  دندش , دراو  وا  رب  دندوب  هدناوخ 
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هک هنوگ  ناـمه  دـیوش  لدگنـس  هک  دوشن  بجوم  نآرق  لوزن  اـب  امـش  هلـصافو  ار  نآرق  دـینک  توـالت  سپ  دـیت , _ه_ا ه_س_ نآ
ار نآ  _ن  مو دو , تئار ب_ هرو ب_ دننام س_ تدشو  یگرزب  رظن  زا  هک  میدناوخ  یم  ار  يا  هروس  ام  دـندش , لدگنـس  ناینیـشیپ 

مدآ نبا  فوجالمیالو  اثلاث  ایداو  یغتبال  لام  نم  نایداو  مدآ  نبال  ناک  ول  مراد :  ظفح  ار  نآ  زا  رادقم  نیا  یلو  ما ,  هدرب  دا  زا ي_
رپ يزیچار  ناسنا  مکـشو  دهاوخ , یم  ار  یموس  تشد  مه  زاب  دشاب , هتـشاد  لوپ  زا  رپ  تشد  ود  مدآ  دـنزرف  ناسنا  رگا  بارتلا ,  الا 
ما هدرب  داـی  زا  زین  ار  نآ  نمو  تسا  تاحبـسم  روس  زا  یکی  هیبـش  هک  میدـناوخ  یم  ار  يا  هروـس  نینچم  ه_ كاـخ ,  زج  دـنک  یمن 
يا (( , 13  )) همایقلا موی  اهنع  نولاستف  مکقانعا  یف  هداهـش  بتکتف  نولعفت ,  اـم ال  نولوقت  مل  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  رادـقم : نیارگم 
امـش هدهع  رب  یتداهـش  ردو ن_ت_ي_ج_ه  داد , دیهاوخن  ماجنا  دوخ  هک  دیئوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  , دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک 

(( . 14  )) دش دهاوخ  لاؤس  نآ  هرابردامش  زا  تمایق  زور  رد  هک  دوش  یم  هتشون 

_ح_ي_ر تو هدـنام  زاـب  وا  ناـهد  تسا ,  هدـش  هریخ  نم  هب  خیـش  هک  مدـش  هجوتم  مدرک ,  یم  لـقن  ار  اـهتیاور  نیا  _ت_ي  قو
ار اهنیا  ذخم  دیاب  ما ,  هدـیدنو  هدینـشن  يزیچ  نینچ  نم  تفگ :  دـش  مامت  نم  نخـس  هکنیمه  تسادوهـشم ,  وا  هرهچ  رد  يروابانو 

 . يروایب

رد ار ك_ه  نا  _ نآ ياهباتک  ارچ  سپ  یتخاس ,  یم  فیرحت  هب  مهتم  ار  ناـنآو  هدرک  هلمح  هعیـش  رب  وت  نونکا  مه  مت :  گ_ف_
اب يا ,  هدیدن  تا  _ي  گد _ نز لو  ط_
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ملــسمو يراـخب  تـسا ,  وـت  هناـخباتک  نـیا  لـباقم ,  ردو  يرواـی ,  _ بار دوـخ  ذــخم  يراد  هـفیظو  زین  وـت  سپ  يدرواــین ,  دوـخ 
 , تسا هدنامن  وا  يارب  يرارف  هار  دید  یتقو  یبایب ,  اهنآرد  ار  تایاور  نیا  ات  روایب  ار  اهنآ  تسا ,  نآ  رد  زین  ثیدح  ياهباتکرگیدو 

یکاـته هب  عورـشو  ینک !؟  یم  رواـب  اراـهنآ  نخـس  هنوـگچ  سپ  تسا ,  هیقت  هب  دـقتعم  هعیـش  تف  _ گو در  ضوـعار ك_ بلطم 
رد ار  هرظاــنم  میتشاذـــگ  رارق  زاــمن  زا  سپو  تــفگ :  ار  ناذا ع_ش_ءا  _ه_ا  نآ زا  _ن_ك_ه ي_ك_ي  يا ت_ا  در , ك_
دو لوا ص_ب_ح ب_ زور , نآ  يادرف   .... مینک باـختنا  ثحب  يارب  ار  یبـلطم  زور  ره  ردو  میهد ,  هـمادا  هد  _ن_ يآ _يا  هزور

نیا دنناوت  یمن  ماوع  مدرم  تفگو :  درک  مالـس  نم  رب  لماک  مارتحا  اب  هدـش  دراو  خیـش  ناهگان   , مدوب هتـسشن  ناملزنم  يوربور  هک 
 . مینک وگتفگو  ثحب  ییاهنت  هب  وتو  نم  تسا  رتهب  دنمهفب , ار  اهثحب 

هدینـش وا  زا  هعیـش  هب  ینیهوت  چـیه  دـعب  هب  زور  نآزاو  يرادرب ,  هعیـش  نیهوت  زا  تسد  هکنآ  طرـشب  یلو  مقفاوـم ,  مت :  گ_ف_
.دشن

مهاوـخ یم   , باـتک نیا  رد  دوـخ  ياـه  قـیقحت  زا  یـضعب  ریرحت  هب  عورـش  زا  لـب  ق_ نیققحم :  يارب  يرورـض  ییاـه  تشاد  داـی 
 . میامن حرطم  ما  هدروآ  تسدب  قیقحت  شور  رد  دوخ  هتشذگ  ياه  هبرجت  زا  هک  ار  ییاه  تشاددای 

مراهچ تمسق 

ناـسنا ع_ط_ا هـب  ار  مـلعو  لـقع  روـن  دــنوادخ   , تـسا ثـحب  نیزاـغآ  هـطقن  نـیا  هـک  دــنوادخ , رب  لـکوتو  دا  _ت_م_ عا  _ 1
_ت_ه فر هدـیدان گ_ ار  روـن  نآ  سک  ره  سپ  تـسا ,  هداد  رارق  ناـسنا  تـسد  ردار  نآ  زا  هدا  _ت_ف_ ساو هدو ,  _ مر ف_

ریز دنکن , هدافتسا  قیاقح  فش  يار ك_ نآ ب_ زاو 
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, دهد یم  دشر  هتخادـنا و  راک  هبار  دوخ  لقع  هکنآ  فالخ  رب  درک , دـهاوخ  یگد  _ نز یهارمگو  تافارخ   , تلاهج زا  یهوبنا  راب 
زا دنک  یم  تسکـشو  فعـض  ساسحا  هکنآ  سپ  نآ ,  مدع  ای  ادخ  رب  دامتعا  هب  ددرگ , یمرب  ببـس  کی  ود ب_ه  نیا  نایم  قرفو 

_د ب_ه ناو دنک م_ي ت_ دامتعا  تسا  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلقع  رون  ربوادخ  رب  هکنآ  اما  درک , دهاوخن  هدافتـسا  دوخ  لقع 
_د ندر ير م_ي ك_ _ي_ گو نم ج_ل_ قیقحت  همادا  زا  هک  اهنآ  زا  يرایسب  اذلو  دنک , دوعص  تفرـشیپو  یهاگآ  عیفر  هل  ق_

يراد ار  لئاسم  نیا  رد  قیقحت  یئاناوت  اجک  زا  وت  دنتفگ : یم  دننک , تسس  ارم  دامتعا  ات  هدومن  هدافتسا  شور  نیا  زا  دنتشاد  یعسو 
. ..!؟  يراد ماقم  یلاع  ياملع  لباقم  رد  یشزرا  هچ  وت  دنسرب , يا  هدیسر  نآ  وت ب_ه  هچنآ  هب  دنتسناوتن  ام  گرزب  ياملع   !؟

.دندرب یم  راک  هب  نم  هیحور  تسکش  يارب  هک  اهشور , نیا  لاثماو 

 , رارکت ك_ن_م ار  اـهنآ  داـیرفو  دادو  مراذــگ ,  مدــق  اـهنآ  ياـپ  ياــج  هناروـکروک  هـک  دنتــساوخ  یمن  نـیا  زا  شیب  نـم  زاو 
نآ رب  ار  دوخ  ناردپ  هچنآ  تسا  یفاک  ام  يارب  دـنتفگ  رافک  (( , 15 ( )) انءابآ هیلع  اندجو  ام  انبـسحاولاق  : ) دیامرف یم  _د  نواد خ_

 . میا هتفای 

_د ترو ب_شا نیدب ص_ تسا  نکمم  راک  نیا  مینکن ,  يریگولج  ناملقع  هب  قیاقح  ذوفن  زاو  میهدـن  بیر  ار ف_ دو  خ_  _ 2
زاو هدـش  بصعت  نا م_ _س_ نا تروـص  نـیا  رد  هـک  میدـنبب ,  نتـشیوخ  رب  ار  اـهتیعقاو  هـب  یهتن  _ه_يا م_ هار ما  ك_ه ت_م_

یـسامت هنوگ  چـیهو  _د  يراد م_ي ن_م_يا دو  نآ خ_ لاثماو  باتک  هعلاطمو   , نارگید راکفاو  شخب  یهاـگآ  نانخـس  ندـینش 
یغیلبت ره  سپ  تشاد ,  دهاوخن  رگید  ياهگنهرفاب 
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زا مدرم  ندر  رودو ك_ تلاهج  يرارقرب  فدهب  غیلبت  هنوگنیا  دیامن , شناد  لیـصحت  ای  قیقحت  مدعو  تلز  تو ب_ه ع_ _ عد هک 
 . تسا قح 

_ت سا شور ض_ع_ف_ا  _ع  قاو رد  اــهنآ , اــب  ثـحبو  ینیــشنمه  مدــعو  هعیــش  بــتک  هعلاــطم  مدــعرب  تیباــهو  دــیکات 
 . تسا تسردان  یقطنم  رب  _ب_ت_ن_ي  مو

, دـیئوگ یم  تسار  رگا  (( , 16  ( )) نیقداـص متنک  نا  مکناـهرب  اوتاـه  ق_ل   : ) _ت سا هدر  در ك_ ار  رکفت  نـیازین  مـیرک  نآرق 
 . دینک هئارا  ار  دوخ  ناهرب 

یم رود  ار  یضرتعم  ای  یفلاخم  ره  هک  هعماج ,  رب  راشف  ياههارو  توهـش  جاوما  ربارب  رد  مهنآ  دومن , تیوقت  ار  هدارا  دیا  ب_  _ 3
 . دزاس

ناسنا تالیامت  وریپ  ایو  _ع_ه  ما ور ج_ _ه  لا _ب_ ند هاگچیه  قح  اریز  میتماقتـساو ,  ربص  اب  اهراشف  نینچ  اب  هلباقم  زا  ریزگاـنام 
دارفا تسد  زا  ار  نوگاـنوگ  ياـه  هجنک  _ن ش_ ير _ تد _ يد اـهنآ ش_ هک  دـهد  یم  یهاوگ  یهلا  ءاـیبنا  خـیرات  تسا ,  هدوـبن 

هب اوناک  الا  یبن  نم  مهیتای  امو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  دنتـشک , ار  ربمایپ  داـتف  _ هزور کـی  رد  لیئارـسا  ینب  دـندرک , لـمحت  لـهاج 
.دندرک یم  هرخسم  ار  وا  هکنیا  رگم  دمآ  یمن  اهنآ  يارب  يربمایپ  چیه  (( , 17  ( )) نوئزهتسی

نـشورو رت  حضاو  قح  هکنآ  ات  میـشاب  اهنآ  بظاوم  دـیاب  سپ   , تسا تقیقح  فشک  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياهباجح   _ 4
مامت نآ  زاو  دوش  یم  ناسنا  ریگنماد  هک  تسا  یـضرم  نیرتدب  هک  یهاوخدوخ ,  فلا  تسا :  نینچ  اهباجح  نیا  هلمج  زاو  , دـشاب رت 

ءزج ار  دوخدـیاقعو  راکفا  ناسنا  هاگ  ره  سپ  دـنریگ , یم  همـشچ  رـس  تجاـجلو  يزوت  هنیک  تدا ,  دـننام ح_س_ یفنم  تاـفص 
نآ هب  تبسن  يداقتنا  چیه  تروصنیا  رد  دشاب , تافارخ  زا  رپ  هک  دنچ  ره  درامشب  شیوخ  نایکو  دوجو 
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زا _عا  فد هز  _ ير ساسا غ_ رب  سپ   , تسا وا  دوخ  نایکو  دوجو  زا  داقتنا  دیاقع , نآ  زا  داقتنا  دـنک  یم  روصتوا  اریز  دریذـپ  یمن 
هب تبـسن  ناسنا  تسا  _م_ك_ن  مو دـنک  یم  عافد  هدـیقع  نآ  زا  یهاـگآو  مهف  نودـبو  تردـق  ماـمت  اـب  سفن ,  _ب  حو دو  خ_
نآ گنر  مه  ار  دوخ  ناسنا  اذـلو  دـنک , یم  يریگول  يررـض ج_ زااـیو  هتـشاد  يدوس  وا  يارب  هک  اریز  دـنک  بصعت  زاربا  يرکفت 

ار يرکفت  ناسنا  انایحاو  دشاب , راکـشآ  الماک  نآ  تقیقح  دنچ  ره  دـنک  یم  در  ار  يرگید  رکف  رهو  دـنک  یم  عافد  نآ  زاو  هتخاس 
نآ زا  ناسنا  سپ  تسا ,  راگزاس  شا  هعماج  ياـه  هت  _ ساو وا ي_ا خ_ _ت_ه ه_يا  ساو هکنآ ب_ا خ_ يارب  دراد  یم  تسود 

.دراد یمن  رب  تسد  هدیقع 

مار _ت_ حا هناهب  هب  سپ  دـنک , یم  اهنآزا  دـیلقت  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  هشیدـناو  رکفت  نودـب  ناکا ,  _ه ب_ه ن_ي_ قـال ب ع_
اه هشید  _ نا لماک ت_س_ل_ي_م  روط  هب  ناسنا  تیبرتو ,  تثارو  ریثات  هوالع  هب  نانآ  هب  تبـسن  یـشکرس  زا  سرت  ای  _ه_ا  نآ

.دنوش یم  ناسنا  طسوت  تقیقح  فشک  زا  عنام  هک  تسا  ییاه  باجح  نیرتگرزب  زا  نیاو  ددرگ , یم  اهنآ  دیاقعو 

نانآ زا  لماک  رو  دنک ب_ه ط_ یم  راداو  ار  ناسنا  ناگرزبو  هتشذگ  ياملع  هب  تبـسن  تسادق  اب  هاگن  ناگتـشذگ ,  هب  هقال  ج ع_
امرب تجح  ار  اهنآ  لقع  دنوادخ  اریز  تسا ,  قح  زا  فارحنا  بجوم  يدـیلقت  نینچ  میلـست  یلو  دـیامن , هیکت  اهنآراکفا  ربو  دـیلقت 

یـسررب زا  عنامدـیابن  اـهنآ  هب  مار م_ا ن_س_تب  _ت_ حا پ_س  تسا ,  وا  رب  تجح  ناـسنا  ره  لـقع  هـکلب  تـسا ,  هدادـن  رارق 
اولاقو  : ) هف _ ير _ه ش_ يآ قادصم  هکنیا  ات  دشاب , نآ  رد  تقدو  اهنآ  راکفا 
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ار ام  اهنآو  میدرک  يوریپ  دوخ  ناگرزبو  اـسؤر  زا  اـم  ایادـخ  دـنتفگ  اـهنآو  (( 18 ( )) الیبسلاانولـضاف انءاربکو  انتداس  انعطا  انا  اـنبر 
 . میوشن دندرک  هارمگ 

ناـسنا م_ي اریز  تسا ,  یبـلط  تـحار  هجیتـن  نـیا  هـک  تـسا ,  ندرک  هـلجع  هابتـشا ,  _ب_با  سا زا  _گ_ر  يد د ي_ك_ي 
ور _ن_ يازاو دــیامن , رداـص  مـکح  دروـخرب  نـیلوا  اــب  دــنک , هتــسخ  قـیقحتو  ثـحبرد  ار  دوـخ  هـک  _ نآ نود  _د ب_ هاو خ_

.دنک تقشمو  تمحز  لمحت  دیاب  تسا  قح  لابند  هک  ره  سپ   , تسا لکشم  هشیدناو  ثحب  اریز  دنا  مک  ناهج  رد  نادنمشیدنا 

رد ن_ظ_ر ار  اــهنآ  ثـحب  رد  عورــش  زا  لبقدــیاب  قــقحم  هـک  تــسه  زین  يرگید  یملع  تاــکن  دــش , هــتفگ  هــچنآ  زا  ری  غ_
نینچمهو قـح ,  ندـش  رادــیدپ  تروـص  رد  ضحم  میلــستو  _ل ,  ما _ي ك_ فر هوـال ب_ي ط_ ب_ه ع_ در , ب_گ_ي_

انرا مهللا  تسا :  (ص )  ربمایپ زا  فیرـش  ثیدـح  رد  دـنک , نشور  قح  رون  اب  ار  ناسنا  لد  ات  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  کمکو  عرـضت 
زا يوریپ  قیفوت  ار  امو  هدب  ناشن  قح  تروص  هبام  يارب  ار  قح  ایادـخ  هبانتجا ,  انقزراو  الطاب  لطابلا  انراو  هعابتا ,  انقزراواقح  قحلا 

(( . 19  )) امنب نآ  كرت  هب  قفوم  ار  امو  هد  هولج  لطاب  ام  يارب  ار  لطابو  امرف , اطع  نآ 

دش هتشادرب  هدرپ  مود :  لصف 

1 دش هتشادرب  هدرپ 

 , مدر هیکت م_ي ك_ اهنآ  هب  هک  دـندوب  یلیالد  نیرتمهم  زا  ثیدـح  ود  مدوب  تیباهو  راکفا  هب  لـیامتم  _ي ك_ه  ما ه_ن_گ_
داب امـشرب  (( , ) 20  )) ذـجاونلا اهیلع ب_ اوضعو  اهب  اوکـسمت  يدـعب ,  نم  نیدـشارلا  ءافلخلا  هنـسو  یتنـسب  مکیلع  هکنیا :  یک  ي_

نآ ص_ب_ر ك_ن_ي_د) _ر  بو _د  يو کـسمتم ش_ نآ  هـب  نـم ,  زا  سپ  نیدـشار  ياـفلخ  تنـسو  نـم  تنـس  زا  يوریپ 
هّللا باتک  اولضت  نل  هب  متکسمت  نا  ام  كرات  ینا  رگ : _ يد _ث  يد _ حو
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باتک دـش , دـیهاوخن  هارمگ  دـینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  ما  هتـشاذگ  یقاـبدوخ  زا  سپ  ار  يزیچ  م_ن  (( ,) 21  )) _ن_ت_ي سو
 ( . نم تنسو  ادخ 

, دـننک یمرارکت  رایـسب  دوخ  ياه  ینارنخـسو  اه  رد ك_ت_با  ار  اهنآ  تیباهو  ياملع  هک  مدرک ,  ظفح  ار  ثیدـح  ود  نیا  نم 
رب اه  ثیدـح  نیا  اب  نانچو  منک ,  عوجر  یثیدـح  ياهباتک  رد  ثید  ود ح_ _ن  يا یلـصا  ذـخم  هب  هک  دیـسرن  مرظن  هب  هاـگ  چـیهو 

رکفت هک  تسا  يا  هیلوا  هیاپ  عقاو  رد  ثیدـح  ود  نیااریز  تسین  بیجع  هلاسم  نیاو  دـنا , یهیدـبو  ملـسم  ایوگ  هک  مدرک  یمدروخ 
رایــسبار ثیدــح  ود  نـیا  هـک  یباــهو  رک  صو ت_ف_ _ه خ_ص_ بو _ت ,  سا هد  راو ش_ _ت_ سا نآ  س_ن_ي ب_ر 

 .. . تسا هت  _ فر يدج گ_

ار دوخ  نآ  زا  هک  دوب  یهاگیاپ  ثیدـح  ود  نیا  اریز  درکن  روطخ  نم  نهذ  هب  اهنآ , تحـص  هرابرد  یکـش  نیرتکچوک  الـصا  اذـلو 
.دوب نم  یگتسباو  ساسا  رد  کش  ینعم  هباهنآ  رد  کشو  مدید ,  یم  ینس  بهذم  هب  هتسباو 

نا م_ا _ مز هد  هتخاـس ش_ هن  هک  ددرگ  یم  صخـشمدوش  قـیقحت  دوـب  هتخادـنا  هابتـشا  هب  ارم  هک  رکفت  _ن  يا هرا  _ برد _ر  گا
ندرک شودخ  هک ج_ه_ت م_ تسا  هدـش  باسح  يا  هئطوت  هجیتن  نیا  هکلب  تسا ,  ینـس  _ت_ه ت_ف_ك_ر  خا _ه س_ نو

, دوب هدش  يزیر  حرط  لبق  زا  _ت  سا نآ  نیرتابیز ش_ك_ل  رد  مالـسا  هدنهد  ناشن  هک  یطخ  تیب ,  لها  طخ  اب  هلباقمو  قئاقح 
هک ایوگ  دـنا  هتفریذـپ  ار  نآ  دـیاقعو  تسا ,  هدـش  انب  هنادرمناوجان  هئطوت  نیا  ساسا  رب  يرکف  ياـه  بتکم  زا  يرایـسب  هنافـساتمو 

 . تسا هدش  لزان  دنوادخ  فرطزا 

.دندومن عافد  نآ  زا  اهشورو  اههار  مامت  ابو  هدرک  رشتنم  ار  رکفت  نیا 

يزیچ زین  تی  _ _با هو
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یگناگدـنچو فالتخا   , تتـشت قیمع  هاگترپ  رد  ار  یمالـسا  تما  هک  يا  هئطوت  تسین ,  هئطوت  نیا  ناینابرق  زا  نشور  لاثم  کی  زج 
 . تسا هتخادنا 

 . میزاس شافار  هئطوت  نیا  زا  یکدنا  میراد  یعس  باتک  نیا  لوصف  زا  لصف  ره  رد  ام 

فر _ن_ح_ مو _ن  يد فیرحت  يارب  هماـنرب  نیلوا  ناونع  هب  هک  تسا  یثیدـح  ود  ناـمه  میتسه  نآ  لاـبند  هب  نونکا  مه  هچ  _ نآ
ثیدح تیعقاو  هک  دنور , یمرام  هب ش_ ص )   ) هّللا لوسر  یعقاو  ثیدح  زا  نیملـسم  ندش  رودو  تلاسر  ندر م_س_ي_ر  ك_

(( 22  )) یتیب لها  یترتعو  هّللا  باتک  ادبا , يدعب  اولض  امهب ل_ن ت_ متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا :  هنوگنیا  يوبن 
: دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دینک  کسمت  ود  نآ  هبرگا  هک  مراذگ  یم  یقا  امش ب_ نایم  رد  ار  اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  , )

 (.. . متیب لها  ینعی  مترتعو  ادخ  باتک 

_ل س_ن_ت ها زا  رداــصم م_خ_ت_ل_ف_ي  ردو  هدرک  لــقن  ار  نآ  ثیدــح  ياــهباتک  هـک  رتاوـتم  تـسا  یثیدــح  نـیاو 
ود اذـلو  دـیامن , نا م_خ_ف_ي  _ گد _ يد زا  ار  نآ  تسا  هدرک  یعـس  تناـیخ  دـیلپ  تسد  یلو  تـسا ,  هدـمآ  _ي_ع_ه  شو

 .. . تسا هتخاسرشتنم  ار  نم )  تنس  هب  داب  امش  رب   , ) یتنسب مکیلع  و  نم ,)  تنسو  ادخ  باتک   , ) یتنسو هّللا  باتک  ثیدح : 

.دشدهاوخ صخشم  ثیدح  ود  نیا  فعض  يدوزب  هک 

 : ... . ثیدح هک  يراب  نیلوا 

 .. . مدیسرت يردقو  مدش  بجعتم  مدینش ,  ار  یترتعو  هّللا  باتک 

ار بهذم س_ن_ي  ياه  هیاپو  هتخیر  مه  رد  ارم  ینید  رکفت  مامت  یثیدح  نینچ  اریز  , دـشابن حیحـص  ثیدـح  نیا  هک  مدرک  وزرآ 
 . ..دزیر یم  ور  ف_

 . ..دیزو یتشک  تهج  فالخ  رد  داب  یلو 

قافتا میوزرآ  سکعب  تسردو 
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.داتفا

نان _چ_ نآ ياراد  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدـح :  هک  مدـید  مدرک  قیقحت  ثیداـحا  نیا  یلـصا  رداـصم  هراـبرد  هک  یما  ه_ن_گ_
 .. . یتنسو هّللا  باتک  _ث :  يد ح_ نآ ,  فالخ  ربو  دنک , کش  نآ  هرابرد  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  تسا  يدامتعاو  تحص 

 . تسکش ارم  _ت ك_ه ق_بل  سا تسسو  فیعض  نانچو  تسین ,  لسرم  ای  عوفرم  دحاو  ربخ  کی  زا  شیب 

 . مدیشچ ار  تسکش  یخلت  هک  یماگنه  نم ,  تاقیقحتزاغآ  دوب  اجنیا  زاو 

دو _ه خ_ جو نـیرت  نـشور  هـب  مـیارب  تـقیقح  هـکنآ  اـت  دـش  رادــیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  نـم  يارب  یلیـالدو  نـئارق  نآ  زا  سپ 
 . ..د _ يدر را گ_ _ك_ شآ

 .. . یتنسب مکیلع  ثیدح :  ود  فعض  نون  _ كا

 ... یتنسو هّللا  باتکو 

.دناسر میهاوخ  تابثا  هب  ار  تسا  ینس  رکفت  بلق  رد  هلولگ  نیلوا  هک  ترتع  ثیدح  تحصو 

 . یتنسب مکیلع   : ... ثیدح

اوکــسمت يدـعب ,  نـم  نییدـهملا  نیدــشارلا  ءاـف  _خ_ل_ لا _ن_ه  سو ع_ل_ي_ك_م ب_س_ن_ت_ي  راکــشآ : یبـیرف 
ربو دینک , يوریپ  نآ  زا  نم ,  زا  سپ  هتفای  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنسو  نم  تنس  داب  امش  رب  (( , ) 23  )) ذجاونلاب اهیلع  اوضعواهب 

(. دیئامنربص نآ 

بوجو رب  راکشآ  تسا  یلیلدو  مکحم  تسا  یتجح  نیا  هک  دنک  یم  روصت  دنک  یم  هاگن  ثیدح  نیا  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  یـسک 
ناوت یمنو  بلاط ,  یبا  نب  یلعو  ناف  نامثع ب_ن ع_  , باطخ نب  رمع  قیدص ,  رکبوبا  ینعی :  نیدـشار ,  يافلخ  بتکمزا  يوریپ 

زاو دوش , دراو  لدـجو  بصعت  هیحور  _ا  بو هدو  _ل ن_م_ يوا رهاظ ت_ فـالخ  رب  هکنآ  رگم  دومن  يرگید  ياـنعم  ار  ثیدـح 
تنـس لها  بهذم  یتسرد  یثیدح ,  نینچ  اب  اریز  میوش ,  نا م_ي  _ گد فیرحت ك_ن_ن_ یکریزو  بیرف  تردق  هجوتم  اجنیا 

لها بتکم  _ب ت_ش_ي_ع  هذ _ل م_ رد م_ق_با افلخ  بتکم  تعامجو 
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هدش هتخاس  تیب  لها  بهذـم  تهج  فالخ  رد  ییاه  شیارگوا  بتکم ه_ ارچ  هک  دـیمهف  ناوت  یم  ورنیا  زاو  دوش , یم  تابثا  تیب 
 . تسا هدش  اپ  رب  نآ  لاثماو  ثیدح  نیا  ساسا  رب  ییاهشیارگ  نینچ   , تسا

ملع رد  لمات  اب  ایو  نآ ,  لاثماو  ثیدـح  نیا  ياـه  هنیمزو  یخیراـت  ياـه  تیعقاو  رد  تقدو  شـشوک  يردـق  اـبو  یملع  یهاـگن  اـب 
 . تسا یلعجو  لطاب  ثیدح  نیا  هک  ددرگ  یم  راکشآو  نشور  لیدعتو ,  حرج  نونفو  ثیدح 

ار _ يز حرطم ك_ن_د  هعیـش  هیلع  تجح  ناونع  هب  ار  ثیدـح  نیا  دـهاوخب  ینـس  کـی  رگا  دوب  دـهاوخ  هنـالهاج  راـی  ب_س_
موکحم دنا  هدرکن  لقن  دوخدامتعا  دروم  رداصم  رد  هک  یثیدح  اب  ار  هعیش  ناوت  یمنو  هدوب ,  تنـس  لها  صوصخم  ثیدح  _ن  يا

.درک

روآ يارب م_ن ت_ع_ه_د  هکنیا  ات  منک ,  عورش  تنـس  لهارداصمو  اهباتک  اب  دیاب  سپ  متـسه ,  ینـس  ققحم  کی  نم  نوچ  یلو 
نامیاهلالدتـساواهثحب رد  دـیاب  هک  تسا ,  قیق  رد ت_ح_ يرو  _ح_ مو _ي  سا _ سا _ه  لا _ن ي_ك م_س_ ياو _د , ب_شا

نیا رد  هک  دشا , نآ م_ت_ع_ه_د ب_ تبـسن ب_ه  فیرح  هکنآ  رگم  دیمان  تجح  ناوت  یمن  ار  تجح  اریز  دشاب  ام  رظن  دروم 
ثیدح نیا  لاثما  هب  هعیش  هیلع  دوخ  دانتسا  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  یبلطم  نیاو  وا , رب  دوب  دهاوخ  تجح  تلاح 

ود نیا  نایم  قرفو  دـنک , یم  لالدتـسا  یترتعو  هّللا  باتک  _ث  يد اهنآ ش_ي_ع_ه ب_ه ح_ لباقم  رد  یلو...دـنا  هدرکن  هجوت 
لوبق هورگ  ود  ره  ار  یترتعو  ثیدـح  هکیلاح  رد  تسا ,  تنـس  لها  صوصخم  یتنـس  _ث  يد _ حار _ يز تسا ,  رایـسب  لالدتـسا 

.دنراد

ملسمو يراخب  نیخیش  هک  تسا  نیا  دوش  یم  یتنسب )..  مکیلع   ) ثیدح هجوتم  هک  یلاکشا  نی  _ لوا ثیدح :  رداصم 
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نیرت حیحــص  اریز  تــسا ,  نآ  تحـــص  رد  صقن  ینعمب  نــیاو  , دــنا هدرک  _ت ن_ ياورو _ت_ه  فر هد گ_ _ يدا ار ن_ نآ 
سپـسو هدر  لقن ك_ يراخب  اهنت  هک  تسا  یثیداحا  نآ  زا  سپ  دـنا , هدرک  لـقن  ار  اـهنآ  نیخیـش  هک  تسا  یئاـهنآ  _ث  يدا _ حا

ییاهنآ سپس  تسا ,  حیح  _ صود نآ  حیحصت  طرـش  اب  هک  تسا  یثیداحا  نآ  زا  دعب  تسا ,  هدومن  تیاور  ملـسم  اهنت  هک  یئاهنآ 
.درادن قوف  ثیدح  ار  تازایتما  نیا  زا  کی  چیه  یلو  دشاب , حیحص  ملسم  طرشاب  هکنآ  اهنآ , زا  سپو  يراخب  طرش  اب  هک 

(( . 24  )) تسادوجوم هجام  نبا  ننسو  يذمرت  ننس  دواد , یبا  ننس  رد  ثیدح  نیا 

لا حر ح_ سک ش_ رهو  دنتـسین , لاکـشاو  فعـضزا  یلاخ  لیدعتو  حرج  ياملع  دزن  ثیدـح  _ن  يا تاور  زا  ه_ي_چ ي_ك 
زا کی  ره  هرابرد  حیـضو  لاجم ت_ رـصتخم  نیا  رد  یلو  دوش , یم  هلاسم  نیا  هجوتم  یبوخ  هب  دـن , لا ك_ _ب_ ند ار  _ه_ا  نآ
هب منک  یم  افتکا  اذلو  تسین ,  اه  _ نآ هرا  _ برد لیدعتو  حرج  ءاملع  ءارآ  لقنو   , نآ دنـس  فلتخم  ياههار  زا  ثیدـح  نیا  تاور 

ياملع هک  هنوگناـمه  دانـسا , نآ  يار ت_ض_ع_ي_ف  تسا ب_ یفاـک  نیمهو  نآ ,  دنـس  ره  زا  يوار  ود  اـی  کـی  فیعـضت 
.دشاب هدرک  لعجار  تیاور  نیا  فیعض  يوار  کی  دور  یم  لامتحا  اریز  دنا , قفتمرما  نیا  رب  زین  لیدعتو  حرج 

وا هراـبرد  ار  لیدـعتو  حرج  ياـملعرظن  کـنیاو  تـسا ,  هدرک  لـقن  دـیلولا  نـب  هـیغب  زا  ار  ثیدـح  نـیا  يذـمرت  يذـمرت :  تـیاور 
دارفازا دـیلو  _ لا نب  هیغب  هک  میتـفگ  دـیوگ : یم  ثیدـح  کـی  يوار  ناوـنع  هب  وا  هراـبرد  يزوـجلا  نبا  منک :  _و م_ي  گزا ب_

دربب ار  یناسک  مان  اهنتو  هدرک  فذح  ار  اهنآ  مان  اسب  هچو  هدرک  یم  تیاور  لوهجم  ای  فیعض 
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(( . 25  )) دنا هدرک  ثیدح  لقن  وا  يارب  اهنآ  زا  نیلوهجم  ای  ءافعض  نآ  هک 

(( . 26  )) تسین تجح  هیغب  راتفگ  دیوگ : یم  نایح  _ن  با

, دننک یمن  لقتنم  تسرد  ار  ثیدح  وا  باحصاودیامن  یم  لقن  فیعض  دارفا  زا  دنک , یم  یـشوپ  بیع  هیغب  تسا :  هتفگ  نینچمهو 
(( . 27  )) دنیامن یم  فذح  ثیدح  هاور  نایمزا  ار  ءافعض  هکلب 

یـسک هچ  زا  ار  نآ  هک  داد  یمن  تیمها  دید  یم  ار  يا  هفارخرگا  ار , هیغب  دنک  تمحر  ادـخ  دـیوگ : یم  یناجزوج  قاحـسا  _و  با
(( . 28  )) دنک یم  لقن 

 . مینک یم  افتکا  میدرک  لقن  هچنآ  هب  ام  هک  تسا  دایز  لیدعتو  حرج  ياملعو  ظافح  نا  زا س_خ_ن_ _ن  يا زا  _ي_ر  غو

رد وا  دج  دیوگ : یم  ینالقـسعرجح  نبا  تسا ,  هدرک  لقن  یبصانلا  روث  زا  ار  ربخ  نیا  ملـسم :  نب  دیلو  دواد : یبا  دزن  ثیدح  دنس 
یسک مرادن  تسود  تفگ :  یم  دینش  یم  ار  یلع  مان  روث  هاگره  اذلو  دش , هتـشکو  هدروخ  هبرـض  هک  دوب  _ه  يوا _با م_ع_ كر

(( . 29  )) تسا هتشک  ارم  دج  هک  ار 

هدرک تیاور  اهوگغورد  زا  هک  اسب  هچو  دناشوپ  یم  ار  تیاور  صقن  دیلو  هک  تفگ  رهـسم  وبا  دـیوگ : یم  دـیلو , هرابرد  یبهذ  اما 
(( . 30  )) دنک یشوپ  بیعو 

تبـسن (ص )  ربمغیپ هب  دنـس  نودب  ار  ثیدح  رایـسب  تفگ :  , دش لاؤس  وا  هرابرد  مردپ  زا  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادـب  ع_
(( . 31  )) دهد یم 

 . تسا یفاک  تیاور  فیعضت  يارب  دح  نیمه  ردو  هدش  هتفگ  زین  اهنیا  زا  ریغ 

دراد دوجو  ءالع  نب  هّللاد  لوا ع_ب_ رد س_ن_د  تسا :  هدرک  لقن  ار  ثیدح  دنـس  هس  اب  هجام  نبا  هجام :  نبا  دزن  ثیدح  دنس 
یم وا  هرابرد  یبهذ  هک 
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هک هدرک  تیاور  ییحی  زا  ارربخ  واو  (( , 32  )) دنا هدرک  ار ت_ض_ع_ي_ف  وا  نار  _گ_ يدو ییحی  تفگ :  مزح  نبا  : دـیوگ
(( . 33  )) دناد یم  لوهجم  ار  يو  ناطق  نبا 

تـسا هدوب  يردـق  بیذـهتلا  بیذـهت  لوق  قبط  هک  دـشاب  یم  روصنم  نب  ری  _ي_ل ب_ن ب_ش_ _م_عا سا مود  رد س_ن_د 
(( . 34 ))

وا هرابرد  لادـتعالا  نازیم  هک  هدرک  تیاور  یبصان )   ) روث زا  ار  ربخ  حابـص  نب  کلملادـبع  هجام :  نبا  تیاور  زا  موس  دنـس  رد  اـما 
(( . 35  )) تسا ثیدح  رد  يدزد  هب  مهتم  وا  دیوگ : یم 

نب ضاـبرع  نآو  ددرگ  یم  رب  یباحـص  کـی  هب  نآ  تاـیاور  ماـمت  هک  تسا  دـحاو  ربخ  ثیدـح  دـش , هتفگ  هچنآ  رب  _ه  فا _ ضا
تسا هدوب  وا  نارومام  زاو  هیواعم  ناوریپ  زا  ضابرع  هکنآ  صوصخ  هب  تسین  لوبق  لباق  جاجتحا  ماقم  رد  دحاوربخو  تسا ,  هیراس 

.

 . دنک یم  بیذکت  ار  ثیدح  نیا  زین  یخیرات  تی  _ع_ قاو یتنسو :)   ) ثیدحو یخیرات  تیعقاو 

لها قرط  زا  یثیداحا  هکلب  تسا ,  هدشن  هت  _ شو تر ن_ نآ ح_ض_ نا  _ مز رد  ربمایپ  فیرـش  تنـس  هک  تسا  هدرک  لقن  خیرات 
 ( (ص ربمایپ هکنیارب  ینبم  دراد  دوجو  تنس 

2 دش هتشادرب  هدرپ 

نم نانخـس  زا   , ) هحمیلف نآرقلا  ریغ  ینع  بتک  نمو  ینع ,  اوـبتکت  ـال  ثیدـح :  نیا  دـننام  تـسا ,  هدرک  یهن  ثیداـحا  نتـشون  زا 
دنسمو (( 36  )) یمراد ننس  لقن  هب  ثیدح  نیا  دنک ,) كاپ  ار  نآ  تسا  هتشون  نم  زا  ینخـس  نآرق  زا  ریغ  هک  رهو  دیـسیونن , يزیچ 

 . تسا دمحا 

دندومرفن هزاجا  نا  _ش_ يا دنـسیونب , ار  ناشیا  ثیداحا  هک  دنتـساوخ  هزاـجا  (ص )  ربماـیپ زا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  نینچمه 
 ( ص  ) هّللا لوسرزا  ثید  نتشون ح_ مدع  رب  تلالد  هک  تسه  يرگید  ياهتیاور  اهنیارب  هوالعو  (( , 37 ))
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هکنیاات تسا  هدوب  نآ  ناـمتک  تهج  ردو  _ث  يد رـشن ح_ زا  يریگولج  يارب  هدـش  یحارط  هشقن  نآ  زا  یئزج  اـهنیا  ماـمتو  دراد ,
 . دوشن راکشآ  قح 

 . درک داهتجا  حضاو  الماک  روط  هب  تنس  يدوبان  يارب  هکلب ع_م_ر  دندرکن , افتکا  مه  نیا  هب  اهنآ 

تروشم (ص )  ربمایپ باحـصا  اب  هراب  نیا  ردو  دـسیونب , ار  ننـس  تساوخ  یم  باط  نب خ_ رمع  هک  دـنک  یم  تیاور  ریبز  نب  هورع 
يزور هکنآ  ات  درک , یم  هراختـسا  هشیمه  تدم  نیا  ردو  هدرک  ربص  هام  کی  رمع  یلو  دسیونبدیاب , هک  _د  نداد رظن  زین  اهنآ  درک ,

دنتشون ییاهباتک  اهنآ  زا ش_م_ا , لبق  مداتفا  یموق  دای  هب  یلو  مسیونب ,  ار  ننس  متـساوخ  یم  نم  تفگ :  هتفرگ ,  ار  دوخ  میمـصت 
(( . 38  )) منک یمن  هتخیمآ  يزیچ  چیه  اب  ار  ادخ  باتک  نم  مسقادخ  هب  دندرب , دای  زا  ار  ادخ  باتک  هدش ,  اهباتک  نآ  مرگرسو 

_ي_د ك_ه سر شرظن  هب  سپـس  دـسیونب , ار  تنـس  تساوـخ  یم  باـطخ  نب  رمع  هک  تـسا  هدرک  لـقن  هدـعج  نـب  یی  ي_ح_
(( . 39  )) دربب نیب  زا  دراد , لیبق  نیا  زا  يزیچ  سک  ره  هک  تشون  زین  اهتیالو  هب  يرا ن_ك_ن_د , چ_ن_ي_ن ك_

زا دا , _ت_ سر یتیالو م_ي ف_ ای  رهش  هب  ار  یمکاح  ای  یلاو  هاگره  باطخ  نب  رمع  هفیلخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  زین  ریرج  نبا 
نیا رد  زین  نمو  نکن ,  تیاوردـمحم  زاو  راد , هگن  ییاـهنت  هب  ار  نآرق  هک :  دوب  نیا  درک  یم  وا  هب  هک  ییا  _ _يا صو ج_م_ل_ه 

(( . 40  )) متسه امش  کیرش  راک 

یم شخپ  دمحم  زا  هک  تسا  یثیدح  هچ  نیا  ءادردلا : وباودوعـسم  نب  هّللادـبع  تسا ,  هدربن  دای  زا  رذوبا  هب  ار  هفیلخ  نخـس  خـیرات 
(( . 41 (( !؟ دینک

نین ه_م_چ_
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هب دنک , حیحـص  _ تو _ي  سرر ار ب_ اهنآ  دهاوخ  یم  دـندرک  لایخ  مدرم  درک , عمج  مدرم  زا  ار  ثیداحا  رمع  هک  هدـش  تیاور 
ییوزرآ تفگ :  سپس  دنازوس , شتآ  رد  ار  اهنآوا  یلو  دنداد , يو  هب  ار  دوخ  ياه  هتـشون  اذل  دشابن , اهنآ  رد  یفالتخا  هک  يروط 

 . باتک لها  يوزرآ  دننام  دوب 

 . تسا هدرک  تیاور  مساق  زا  لقن  هب  (( 42  )) ملعلا دییقت  رد  بیطخ  ار  ربخ  نیا 

_م لا _د ب_ه ع_ سر هچ  دریذپ  یمن  ار  نآ  یلهاج  چیه  هک  تسا  یلیلد  تسا ,  هدروآ  تنـس  هرداصم  يارب  رمع  هک  یلیلد  _ا  ما
یـــــساسا م_ي هــــچ  رب  وا  تـــــسا ,  لـــــقعو  نـــــید  فـــــلا  _خ_ مو نآر  _ف ق_ لا _ي_ل م_خ_ لد _ن  يا ار  _ يز , 

تلـالد هـک  _ن_ يا رب  دراد  دـیکات  نآرقدوـخ  هکیلاـح  رد  دـیراذگ , راـنک  ار  تـیاورو  دـیراد  هـگن  اـهنت  ار  نآر  _د:ق_ يو گ_
دویقو دودح  هدـننک  نییعت   , صـصخم حراش ,  هدـنهد ,  حیـضوت  نآرق  يارب  تنـس  اریز  تنـساب ,  رگم  دوش  یمن  لماک  وا  تیجحو 

وت رب  ام  (( , 43  ( )) نورکفتی مهلعلو  مهیلا  لزن  ام  سا  نیبتل ل_ل_ن_ رکذلا  کیلا  انلزناو  :) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا ,  نآ  لاثماو 
.دننک رکفت  هک  دیاشو  هدش ,  لزاناهنآ  رب  هچ  نآ  ینک  نایب  مدرم  يارب  ات  میدرک  لزان  نآرق  رکذ 

لـــض اــم  : ) دــیامرف یم  ادــخ  نــینچمه  تنـــس ,!؟  اــب  زج  دــنک !  ناــیب  ار  نآرق  (ص )  _رب ما _ه پ_ي_ نو پ_س چ_گ_
 (( (ص ربمایپ  ) امـش بحاص  زگره  (( , 44  ( )) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا ,  نع  قطنی  اـمو  يو ,  _ا غ_ مو _ب_ك_م  حا ص_

زج تسین  يزیچ  تسا  هدروآ  وا  هچنآ  دـیوگ , یمن  نخـس  سفن  ياوـه  يور  زا  زگرهو  تسا ,  هدرکن  مـگ  ار  هارو  هدـشن  فرحنم 
 . تسا هدشاقلا  وا  هب  هک  یحو 

_ي حو هد  _ پ_س ف_يا
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نآ زا  يوریپ  ترورـض  هک م_ع_ت_ق_د ب_ه  یتنـس  نیاو  مینازوسبای ,  هدرک  نامتک  ار  نآ  هک  میراد  روتـسد  اـم  رگا  تسیچ 
 . دش عورش  رک  _ بو _ بازا _ه  ما _ نر نیاو ب_ تسا ,  هدیدرگ  اه  هئطوت  زا  يا  هریجنز  شوختسد  , دیتسه

ثیداحا مردپ  دیوگ : یم  هشیاع  (( , 45  )) _د نازو دوب س_ هتـشون  هک  ار  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ثیدح  دـصناپ  شتفالخ  مایا  رد  وا 
دـش هک  حبـص  دـیتلغ , یم  دوخ  باوختخر  رد  حبـص  ات  بش  کـی  ثیدـح ش_د, دـصناپ  هکنآ  اـت  درک  عمج  ار  ص )   ) هّللا لوسر 

مریمب مدیـسرت  تفگو :  دـنازوس , ار  اهنآ  واو  مداد  يو  هب  ار  ثیداحا  نم  رواـیب , تسه  دزن ت_و  هک  ار  یثیداـحا  مرتخد ,   : تفگ
هک یلاح  رد  مشاب  هدرک  دامتعا  وا  هب   , هتـسناد نیما  ار  وا  نم  هک  یـسک  زا  دشاب  یثیداحا  اهنآ  نایم  ردو  دنامبوت , دزن  ثیداحا  نیاو 

(( . 46  )) دننامب یقاب  نم  هدهع  هب  اهنآ  تروص  نیاردو  دنشابن , تسرد  وا  ثیداحا 

(( . 47  )) دربب نیب  زا  ار  نآ  هدرک  تشاد  دای  ار  یثیدح  سک  ره  هک  تشون  طاقن  نیرت  تسد  رود  هب  شتفالخ  مایا  رد  رمع 

اذ _ لو لمع ك_ن_د , رمعو  رکبوبا  نیخیـش  هریـس  رب  هک  دوب  هدرک  اـضما  وا  اریز  درک , لاـبند  ار  هار  نیمه  زی  نا ن_ ع_ث_م_
رمع دـهع  رد  هنو  تسا  هدینـشرکبوبا  دـهع  رد  هن  ار  نآ  هک  دـنک  تیاور  ار  یثیدـح  یـسک  تسینزیاـج  تفگو :  هتفر  ربـنم  يـالاب 

(( . 48 ))

 ( ص  ) هــّللا لوــسر  زا  ثیداــحا  لــقن  زا   , مدرم يا  دــیوگ : یم  هداد  هــمادا  ار  شور  نــیا  زین  نایفـــس  یبا  _ه ب_ن  يوا م_ع_
(( . 49  )) دشاب هدش  لقن  رمع  دهع  رد  هک  دیئوگب  ار  یثیدح  سپ  دینک , یم  وگزابار  یثیدح  رگاو  دینک , يراددو  خ_

بیترت _ن  يد ب_
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 . تفر یم  رامش  هب  اوران  يرما  ثیداحا  نتشونو  هدش ,  حرطم  تنس  کی  ناونع  هب  ثیداحا  نتشون  زا  يراددوخ 

شو _ پر زج س_ یفدـه  دـیدرگ  ارجا  ثیدـح  نتــشون  هـیلع  نادرمتلود  طـسوت  هـک  قیاـقح  ندــناشوپو  نا  _ن خ_ف_ق_ يا
لبا _ت ق_ ير _ث_ كا يار  یفده ب_ نینچ  دنچ  ره  تشادـن ,  اهنآ  راشتنا  زا  يریگولجو  تیب  لها  لیاضف  رب  نت  _ شاذ گ_

.دوش یموربور  نآ  اب  یخیرات  ثداوح  هدنناوخ  رهو  خیرات  رد  ققحمره  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نامه  نیا  یلو  تسین ,  لوبق 

نیب زا  ار  نآ  رمع  هک  تسا  نامه  تنـس  نآ  ایآ  دوش !؟  يوریپ  نآ  زا  داد  روتـسد  (ص )  ربمایپ هک  دوب  یتنـس  مادـک  نیا ,  رب  هوالع 
هک دـندرکن , تعاـطا  نآ  زا  نیدـشار  ياـفلخ  ارچ  سپ  دراد , دوجو  تنـس  زا  يوریپ  روتـسد  رگاو  دـنازوس !؟  رکبوبا  هکنآ  اـی  درب 
هب ص )   ) هّللا لوسر  زا  سپ  دـهاوخ  یم  هکنآ  دـنک  راک  هچ  سپ  دنـشاب !؟  هتـشاد  نآ  نتـشون  رد  یعـسو  دـننک  لقن  ار  نآ  هشیمه 

دناوتب ات  ددرگب  هباحـص  مامت  لابند  هشیمه  دیاب  ایآ  دـشاب , هباحـص  رـصاعم  یـصخش  نینچ  مین  ضر ك_ ف_ دـنک !؟  لمع  تنس 
ماکح نارادـنامرف ,  ءزج  هباحـص  زا  يرایـسب  هک  یلاـح  رد  مهنآ  در , _گ_ي_ _ه_با نآ زا  ار  ص )   ) هّللا لو  _ سر س_ن_ت 

, دنک لاؤس  اهنآ  زاودبایب  ار  اهنآ  مامت  دیاب  دوخ  زاین  دروم  ماکحا  ندروآ  تسدب  يارب  ایآ  دنتـسه !؟  اهزرم  نانابهگنو  ناهدنامرف  ,
هد خـسن ش_ یماکحا  دراد  لامتحا  اریز  تسین  یفاک  اهنیا  لوق  هک  نیااب  دنتـسه , وا  سرتسد  رد  هک  ییا  _ه_ نآ هب  دـنک  اـفتکا  اـی 
هب انب  هک  یلاح  رد  دنتـسین , هنیدم  رد  نونکا  مه  هک  یباحـص  دنچ  ای  کی  روضح  رد  دنا  هدـیدرگ  دـیقم  ایو  هتفای  صیـص  ,ت_خ_

نبا لوق 
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.اهنآ هب  رگم  دوش  یمن  مامت  تجح   : مزح

_ه نو سپ چ_گ_ دـنا , هدوـب  یکدـنا  دارفا  اـهنیاو  , دـشاب هتـشاد  لکـشم  هنوـگنیا  تـسا  هدرک  كرد  ار  هباحـص  هـک  یـسک  رگا 
رایـسب ثداوحوایاضق  هرابرد  لاؤسو  دایز  نآ  تاحوتف  هتفاـی ,  هعـسوت  یمالـسارو  _ي ك_ه ك_ش_ نا _ مز دو  _د ب_ هاو خ_

 . دوش یم  حرطم 

نآ فدـه  تفر ,  نیب  زا  ماـکحاو  ثیداـحا  زا  يرایـسب  بی  _ تر _ن ت_ يد ب_ دـنوش !؟  هداد  باوج  دـیاب  اـهلاؤس  نیا  هنوگچ 
: دومرف دوب , تافو  لاح  رد  (ص )  ربمایپ هک  یتقو  تفگ ,   ( ص  ) هّللا لوسر  نامز  رد  تحارص  ار ب_ نآ  رمع  دوب , نیمه  زین  هئطوت 

امـش يار  يزیچ ب_ ات  دـیروایب  رهوج  يردـقو  فتک  ناوختـسا  کی  ادـبا [, هدـعب  اولـضت  اباتک ال  مکل  بتکا  هاودو  فتکب  ینوتئا 
[ . دیوشن هارمگ  نآزا  سپ  زگره  هک  مسیونب 

(( . 50  [ )) تسا یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگ , یم  نایذه  وا   , ] هّللا باتک  انبسح  رجهی , هنا  تفگ :  رمع 

_ي هار زا گ_م_ ار  نانآ  هک  دـسیونب  يزیچ  اـهنآ  يارباـت  دـش  هّللا  لوسر  يارب  رهوجو  ناوختـسا  ندروآ  زا  عناـم  هک  یفدـه  نآ 
.اهنآ نتشونو  ثیداحا  ندرک  عمج  زا  درک  عنم  ار  اهنآ  هک  تسا  یفد  نا ه_ ه_م_ دراد , ن_گ_ه م_ي 

( . دینک يوریپ  نم  تنس  زا   : ) هک دوش  یم  هتفگ  _ي  سا _ سا پ_س ب_ر چ_ه 

هرکذـت  ) رد یبـهذ  هک  هنوگناـمه  دـنتفگ , ار  نآ  سکع  تسرد  هکلب  اـفلخ , هنو  دـندرک  يوری  نآ پ_ زا  هباحـص  هن  هک  یلاـحرد 
هّللا لوسر  زا  یثیداحا  امش  تفگودرک :  عمج  ار  مدرم  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  رکبوبا )   ) قید _د:ص_ يو م_ي گ_ ظافحلا )

نآ رد  فال  _ت_ خاا زا ش_م_ شیب  دـنیآ  یم  امـش  زا  سپ  هک  یمدرمو  دـیراد , فالتخا  نآ  رد  دوخ  هک  دـینک  یم  لـقن  (ص ) 
یثیدح سپ  تشاد ,  دن  _ هاو خ_

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نآ  مارحو  لالح  ار  نآ  لالح  سپ  دراد , رارق  هّللا  باتک  امـشو  ام  نیب  دیئوگب : دیـسرپ  امـش  زا  هک  رهودـینکن  لقن  هّللا  لوسر  زا 
(( . 51  )) دینادب مارح 

صخشم نآ  میهافمو  هدش  نیودت  هکنآ  رگم  تسینروآ  مازلا  تما  يارب  يراذگنوناق  عجرم  چیه  هک  تسین  _ن  يا رد  ش_ك_ي 
(( . 52  )) دشاب عجرم  نآ  يارب  وا  هک  دشاب  هتشاد  یتیلوئسم  هکنآ  ایو  دشاب ,

کی زا  نآ پ_س  نتـشون  هکلب  تسا ,  هدشن  نیودـت  ءافلخ  نامز  رد  هنو  ربمایپ  نامز  رد  هن  تنـس  هک  نیا  رب  دـنراد  عامجا  تماو 
 . تسا هدش  زاغآ  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا  مینو  نرق 

 ...(. نم تنس  دابامش  رب   ) دوش یم  هتفگ  یساسا  هچ  رب  سپ 

دیهاوخن هارمگ  زگره  دـیوش  کسمتمود  نآ  هب  رگا  هک  متفرو  متـشاذگ  امـش  دزن  زیچ  ود  _ث :  يد م_ت_ن ح_ رگید : ثیدـح 
.وا لوسر  تنسو  ادخ  باتک  دش :

هچنآ رب  هوـالع  تـفگ ,  ناوـت  یم  نآ  هراـبرد  هـچنآو  , دریگ رارق  ثـحب  دروـم  هـک  تـسا  نـیا  زا  رت  شزرا  یب  _ث  يد _ن ح_ يا
 , نآ فیعضت  يارب  تسا  یفاک  نیمهو  دنا , هدرکن  لقن  تنـس  لها  هناگ  شـش  حاحـص  ار  ثیدح  _ن  يا  _ 1 تسا :  نیا  تشذگ 

تیعقو یـسک م_ رگا  یلو  تسین ,  اهنآ  دیناسمو  حاحـص  رد  هک  دنا  هدـش  یثیدـح  هب  _ه م_ت_م_س_ك  نو پ_س چ_گ_
تیاور ملـسمو  يراخب  اهنآ  سار  ردو  حاحـص  ار  ثیدح  نیا  هک  درک  دهاوخن  کش  دنک  هظحالم  تنـس  لها  نایم  ار  ثیدـح  نیا 

 . تسین نآ  زا  يرثا  ادبا  هکیلاحرد  دنا , هدرک 

_ن ح_ج_ر با قـعاوصو  ماـشه  نبا  هریـس  کـلام ,  ماـما  اـطوم  دـنا  هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  يرداـصم  نیرت  یمیدـق   _ 2
 . _ت سا

هک متفاین  يرگید  بات  م_ن ه_ي_چ ك_
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 . دنک تیاور  ار  ثیدح  نیا 

.دنا هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ود  ره  قعاوصو  ماشه  نبا  هریس  انمض 

ثیدح هک  تسا  یعدم  (( 53  )) ماشه نباو  تسا ,  صقان  نآ  دنس  ماشه  نبا  هریس  ردو  هدوب  لسرم  قعاوص  رد  ثیدح  _ن  يا  _ 3
ار نآ  ماشه  نبا  سپ  متفاین ,  ار  ثیدح  نیاو  متشگ  ار  قاحسا  نبا  هریس  ياهپاچ  مامت  نم  یلو  تسا  هتفرگ  قاحسا  نبا  هریـس  زا  ار 

تیاور نم  هب  کلام  زا  دیوگ : یماطوم  يوار  درادـن , دنـسو  عوفرم  تسا  يربخ  کلام ,  تیاور  _ا  ما  _ 4 تسا !؟  هدروآ  اجک  زا 
(( . 54  .. )) ثیدح نتم  : ... دومرف ص )   ) هّللا لوسر  هکنیا  تسا  هدیسر  وا  هب  هک  دش 

 . درک دامتعا  نآ  رب  ناوت  یمن  سپ  درادن , دنس  ثیدح  نیا  هک  دینک  هظحالم 

شنادرگاش هنو  هدرک  تیاور  ار  نآ  هفینح  وبا  وا  داتـسا  هن  یلو  هدر  ار ن_ق_ل ك_ _ث  يد _ن ح_ يا ییاهنت  هب  کـلام  نوچو 
رد مکاح   _ 5 دنا !؟  هدرک  ضارعا  نآ  زا  ثیدح  همئاو  بهاذم  همئا  ارچ  دوب , تسرد  ثیدـح  رگا  سپ  لبنح ,  نبدـمحاو  یعفاش 

 . تسا هدروآ  قیرط  ود  زا  ار  ثیدح  نیا  (( 55  )) دوخ كردتسم 

لوبق ار  ثید  نیا ح_ ناوت  یمن  سپ  دراد , دوجو  ساـبع  نبا  زا  لـقن  هب  همرکع  زا  لـقن  هب  یـسل  _ يد _ لا _د  يز نآ  رد  لوا :  هار 
مایق ع )   ) یلع هیلع  هک  تسا  یناـسکزاو  هدوب  ع )   ) تیب لـها  نانمـشد  زا  هک  تسا  وگغورد  (( 56  )) همرکع نآ  دنـس  رد  اریز  درک 

.دندرک ریفکت  ار  واو  هدرک 

هدر تـیاور ك_ هریرهوـبا  زا  حـلاص  نـبا  زا  عـیفر  نـب  زیزعلادــبع  زا  یحلط  _ لا _ي  سو _ح ب_ن م_ لا نآ ص_ رد  مود :  هار 
لباق زین  ثیدح  نیاو  _د , نا
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رتـس رد ب_ _ت ك_ه  سا هدو  _ مر _ت_ي ف_ قوار ثیدـح  نیا  (ص )  ربماـیپ يردـخ  دیعـس  وبا  تیاور  هب  اریز  تسین  لوـبق 
لوسر تافو  زا  لبق  مینو  لاـس  وا ي_ك  _ت ,  سا هدر  رـسب م_ي ب_ نیرحب  رد  تقو  نآ  رد  هریره  وبا  هکیلاـح  رد  هدوب  گرم 

 _ 6 تسا !؟  هدینـش  ناشیا  گرم  رتسب  رد  (ص )  ربمایپ زا  ار  ثیدـح  نیا  هنوگچ  سپ  دـش  هداتـسرف  اجنآ  هب  یمرـضح  ءالع  اـب  هّللا 
ثیدح ادتبا  تسا ,  هدرک  لقن  نانبل  توریب  هفرعملا  راد  تاراشتنا  10 ص 114 دلج رد  ار  ثیدح  نیا  یقهیب  فیلات  يربکلا ,  ننسلا 

.ار كردتسم  ثیدح  ود  نتم  سپس  هدرک  تیاور  ار  یتیب  لها  یترتعو  هّللا  باتک  مکیف  تکرت  ملسم 

_ن يا _ت_ءا  فالا راد  وضع  يراصنا  لیعامـسا  خیـش  بانج  هک  يدادـغب ج1 ص 94 , بیطخ  فیلات  هقفتملا  هیقفلا  باـتک   _ 7
 . دشاب یم  نانب  ل_ تور ,  _ي_ برد هیملعلا  بتکلا  راد  تاراشتنا  زا  باتک  تسا ,  هدز  هیشاح  نآربو  حیحصت  ار  بات  ك_

 . تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  ود  باتک  نیا 

 . تسا هریره )  یبا  نع  _ح  لا یبا ص_ نع   ) كردتسم ثیدح  لوا 

وبا زا  مزاـح ,  نبا  زا  دـمحم , حا ب_ن  _ب_ صزا يدـسا ,  قاحـسا  نبا  زا  رمع , نب  فیـس  زا  لـقن  هب  تسا ,  دـیدج  مود  تیاور 
 .. . يردخ دیعس 

رب لیدـعتو  حرج  ياملعاریز  تسین ,  لوبق  _ل  _ت ن_ي_ز ق_با ياور _ن  ياو تسا ,  هدرک  لقن  ناشیا  زا  ار  ثیدـح  نتم  هک 
.دمآ دهاوخ  ادعب  وا  هرابرد  املع  لوقودنراد  عامجا  رمع  نب  فیس  ییوگغرد 

ب_ه ت_ح_ق_ي_ق يرجه ,  ضایع 479 544  یضاق  فیلات  عامسلا  دییقتو  هیاورلا  لوصا  هفرعم  یلا  عاملالا  بات :  ك_  _ 8
هقیتعلا هبتکملا  هرصانلا  سارلا  راد  رشان  لوا ,  پاچ  رقص , دم  _ حا _يا  قآ
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 . تسا هدرک  لقن  دراددوجو  رمع  نب  فیس  نآ  دنس  رد  هک  هقفتملا  هیقفلا  باتک  زا  ار  ثیدح  نتم  ص 9 , سنوت , 

زا قوف ت_ن_ه_ا  ثیدـح  نیارباـنب  تسا ,  هدـشن  لـقن  یتنـسو )  هّللا  باـتک   ) ثیدـح یباـتک  چـیه  رد  قوف  دراو  زا م_ غ_ي_ر 
مجنپ نرق  همی  رددو ن_ فعـض خ_ ماـمت  اـب  هار  هس  نیاو  تسا  هدـش  لـقن  هریره  وباو  يردخدیعـس  وـبا  ساـبع ,  نبا  _ق  ير ط_
 . دشاب هدرک  لقن  اههار  نیا  زا  هک  تسین  نآ  زا  لبق  یباتک  چیهو  دنا , هدش  ادیپ   ( كردتسم بحاص   ) مکاح زا  دعب  ینعی  يرجه 

رد ار  یترتعو )  هّللا  باتک   ) ثیدـح يردـخ  دیعـس  وباو  ساب  _ن ع_ با هریره ,  وبا  یباحـص :  رفن  هس  نیا  ایناث  بلطم ,  کـی  نیا 
(( . 57 (( ؟  درک لوبق  دیاب  ار  کی  مادک  لاح  دنا , هدرک  لقن  ملسم  تیاور  ربانب  يرجه  مود  نرق 

 .. . تسین لسرم  ای  عوفرم  دحاو  ربخ  کی  زج  يزیچ  تیاور  نیا  بیترت  نید  ب_

3 دش هتشادرب  هدرپ 

ینعی  ( (ص ربمایپ زا  سپ  تما  تکرح  یـساسا  همانرب  هک  تیمها  زا  هجرد  نیدب  یثیدـح  هکنیا  نآ  ندوب  یلعج  رب  لیالد  هلمج  زاو 
ناـیب م_ي ك_ن_د, ار  شربماـیپ  تنــسو  ادـخ  باـتک  دـیوش : کـسمتم  ود  نـیا  هـب  رگا  دــش  دــیهاوخن  هارم  _ز گ_ گر ه_

تیاور ار  نآ  زین  هباحـصو  هدومرف  ناـیب  فلتخم  ياـه  تیعقوم  رد  ار  نآ  (ص )  ربماـیپ دوخ  هک  تسا  یـضتقم  یثیدـح  نی  چ_ن_
 . تسا هداتفا  قافتا  یترتعو )  هّللا  باتک   ) ثیدح هرابرد  هک  هنوگنامه  دننک , ظفحو 

نیا اریز  دـشاب  هداد  رارق  اـم  يارب  دوخ  زا  سپ  یعیرـشت  عجرم  کـی  ناوـنع  هب  ار  ثیدـح  نیا  (ص )  ربماـیپ هک  درادـن  ناـکما  سپ 
 . تسا كوکشم  نآ  ردصمو  هدوب  صقانو  مهبم  تلالدرد ,  ثیدح 

اب یثحب 
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خیـش ماـش ,  ياـملع  زا  یکی  اـب  متــشاد ,  ماـش  ير ك_ه ب_ه  رد س_ف_ یطوؤـنرا :  رداقلادـبع  یقــشمد ,  ظـفاحو  ثدـحم 
 . مدرک تاقالم  تسا  هزاجا  ياراد  ثیدح  ملع  رد  هک  یطوؤنرارداقلادبع 

 ... تفرگ ماجنا  نم  یلبق  یگدامآ  نودبو  یفداصت  روط  هب  تاقالم  نیا 

رونم ع )   ) تیب لها  رو  هب ن_ ار  وا  بلق  دنوادخ  هک  مدشانـشآ ,  لداع  مانب  ینادوس  یتسود  اب  ماش  رد  ع )   ) بنیز هدیـس  هقطنم  رد 
 , قالخا شو  وا خ_ دو , _ت م_ي ش_ فا نارگید ي_ رد  رتمک  هک  دوب  يا  هدـیمح  تافـص  ياراد  وا  دوب , هدـش  هعیـشو  هتخاـس 

 . دوب يوقت  ابو  نیدتم 

يزرواشک راک  لوغشم  ع )   ) بنیز هدیس  بونج  يرتمولیک  رد 9  هیلداع  مان  هب  يا  هقطنم  رد  ات  دوب  هدرک  راداو  اروا  یگدنز  طیارش 
.دوش

.دوب فورعم  نامیلس  وبا  هب  هک  نیدتمو  نسم  يدرم  هب  طوبرم  دوب  يرگید  نیمز  درک , یم  راک  نآ  رب  هک  ینیمز  تروا  رد م_ج_

اب تبحص  هب  عورشو  هدمآ  وا  دزن  تسا ,  هعیش  دنک  یم  راک  يو  نیمز  رانک  رد  هک  ینادوس  درف  دش  علطم  هیاسمه  نیا  هک  یماگنه 
یسک امـش  هداوناخ  رد  ایآ  عیـشت !؟  هب  هچ  ار  وت  سپ  دنتـسه , بوخو  ینـس  همه  اه  ینادو  س_ ردار , يا ب_ تفگ :  وا.دومن  يو 

؟  تسا هدش  هعیش 

 . تسین هداوناخو  هعماج  زا  دیلقت  ساسا  رب  نامیاو  نید  یلو  ریخ , لداع : 

.دنهد یم  بیرف  ار  مدرمو  هتفگ  غورد  هعیش 

 . ما هدیدن  اهنآ  زا  يزیچ  نینچ  نم  لداع : 

 . میسانش یم  بوخ  ار  اهنآ  ام  يرآ , 

؟  يراد نامیا  تنس  لها  حاحصو  ملسم  يراخب ,  هب  ایآ  یجاح ,  يا  لداع : 

يرآ

هب هک  یتادقتعم  زا  يار ه_ر ي_ك  ش_ي_ع_ه ب_ لدا :  ع_
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.دننک یم  لالدتسا  ناشدوخ  رداصم  رب  هوالع  رداصم _  نیا  اب  دنراد  نامیا  اهنآ 

.دنراد هدش  فیرحت  ملسمو  يراخب  کی  اهنآ  دنیوگ , یم  غورد 

يا هناخباتک  ره  رد  دنتـساوخ  نم  زا  هکلب  , دـندرکن یـصوصخ  هب  باتک  ند ي_ك  _ ناو راداو ب_ه خ_ ار  _ه_ا م_ نآ لدا :  ع_
 . منکوجتسج یبرع  ياهروشک  رد 

کل ریخ  الجر  کب  هّللادـهی  نئلو  منادرگ ,  رب  تنـس  لها  بهذـم  هب  هراـبود  ار  وت  هک  مراد  هفیظو  _ن  مو _ت ,  سا غورد  _ن  يا
.دبات یم  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  تسا  رتهبوت  يارب  دنک  تیاده  ار  رفن  کی  وت  تسد  هب  دنوادخ  رگا   ...] سمشلا هیلع  تعلط  امم 

.دورب هک  اج  ره  میور  یم  لیلد  هارمه  میتیادهو ,  قح  بلاط  ام  لداع : 

_م_ي لا ع_ تسا ,  یطوؤنرا  رداقلادـبع  همـالع  وا  درک , مهاوـخ  رـضاح  وـت  يارب  ار  قـشمد  ملاـع  نیر  _ت_ گرز م_ن ب_ _ 
...درک در  وا  یلو  دنهد , بیرف  نویلیم  دنچ  رب  غلاب  یلوپ  اب  ار  وا  دندرک  یعس  هعیشو  تساظفاحو ,  ثدحم  ردقلا , لی  ج_ل_

رهو تدوـخ  يارب  هبنـشود ,  زور  اـم  هدـعو   : تفگ وا  هـب  نامیلـس  وـباو  درک , تقفاوـم  داهنـشی  _ن پ_ يا لدا ب_ا  ردار ع_ ب_
 . تسا هتفرگ  رارق  یعیش  رکفتریثات  تحت  هک  ینادوس 

یلاحـشو اـب خ_ زین  نم  مورب ,  وا  هارمهاـت  تساوـخ  نم  زاو  داد , عـالطا  ار ب_ه م_ن  عو  _ ضو _ مو _د , مآ دز م_ن  لدا ن_ ع_
دورد نیرتـهب  هک  يرجه  رفـص 1417 خروـم 8  هبنـشود  زور  يارب  میتشاذـگ  رارق  رگیدـکی  اـبو   , مدرک لوـبق  ار  وا  داهنـشیپ  ناوارف 

.رهظ تعاس 12 داب  ترجه  بحاص  رب  مالسو 

 , _م يدا _ت_ فا هار  هب  لداـع  راـک  لـحم  يوس  هبو  تاـقالمرگید  ینادوس  رفن  هس  اـب  رارق  قـبط  دوـب , مرگ  رایـسب  او  زور ه_ نآ 
رس رایسب  غاب  دمآ , ام  لابقتسا  هب  لداع  ردارب  مید  _ي_ سر _ج_ا ك_ه  نآ ب_ه 
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 . میرادن نادوس  رد  ام  هک  ییاه  هویم  زا  نآ  ریغو  توت  بیس ,  وله , ياهتخرد  رمث , اب  ياهتخردزا  رپ  دوب  يزبس 

شدر يرد گ_ زا ق_ سپ  درک , لابقتسا  ام  زا  دایز  یمرگ  اب  وا  میدرک ,  تکرح  وا  ینس  هیاسمه  غاب  يوس  نآ ب_ه  زا  پ_س 
دندیسر هار  زا  لیبموتا  نیدن  هک چ_ دوب  زامن  يانثا  رد  میتخادرپ ,  رهظ  زامن  هب  _ب_ز , سر _ سوا نآ ج_يا ب_ا ص_ف_ رد 
لیبـموتا زا  نا پ_ر  _ت_م_ خا زا س_ جرا  _ خو دارفا  زا  رپ  هاـگیاج  دوـب , یطوؤـنرا  خیــش  لـماح  لــیبموتا  اــهنآ  همدــقم  ردو 

رد کی  ره  هکنآ  زا  سپ  دشاب , یگرزب  نیا  هب  هلاسمدندرک  رواب ن_م_ي  اهنآ  دندوب , هدرک  بجعت  رایسب  ام  ینادوس  ناتـسود.دش 
 . مدرک باختنا  خیش  ترواجم  رد  ار  دوخ  ياج  نم   , تفرگ رارق  ییاج 

اـم ه_س_ت_ن_د, ینادوس  ناردارب  اـهنیا  تفگ :  خیـش  هب  غاـب  بحاـص  دـش , ماـجنا  اـهنآ  عمجو  اـم  ناـیم  یفرعم  هکنآ  زا  سپ 
.دنک یم  راک  رواجم  غاب  رد  هک  تسا  هعیش  کی  اهنآ  نایمو  دنا , هتفرگ  رارق  هعیش  ریثات  تحت  بنیز  هدیس  رد  اه  _ نآ

 . هعیش درف  نیا  تسا  اجک  تفگ :  خیش 

.ددرگ یم  رب  يدنچ  زا  سپ  هتفر ,  دوخ  غاب  هب  وا  دش : هداد  باوج 

.ددرگ رب  ات  مینک  یم  ربص  سپ  تفگ : 

تـــصرف نــیا  زا  خیـــش  ناــیم  نــیارد  دروآ , سلجم  هــب  ار  واو  تــفر  لداـــع  غارـــس  هــب  _ي ه_ا  نادو زا س_ ي_ك_ي  ...
يرترب ثیداـــحا  نــیا  عوـــضوم  درک , تءارق  تــشاد  ظـــف  _ حزا ار ك_ه  يدا  _ يز _ث  يدا _ حا هدر  هدا ك_ _ت_ف_ سا

لوط تعاس  مین  دودح  بلطم  نیا  قشمد ,  رهشو  ماش  هرابرد  صوصخ  هبو  تسا ,  رگید  ياهاج  رب  اهنیمزرسو  اهرهش  یض  ب_ع_
رایسب وا  راک  نیا  زا  نمو  دوب ,  هدیاف  یب  یبلطمدنچ  ره  دیشک 
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تـسناوت یم  دـنا , هدادارف  شوـگ  وا  هب  یگمه  هـک  یلاـح  رد  دـنک  یمن  هدافتـسا  تیعقوـم  نـیا  زا  _ه  نو چ_گ_ مدرک ,  بـجعت 
رد تسینراوت ,  _ سا يدـنواشیوخ  ساسا  رب  ادـخ  نید  تفگ :  وا  سپـس  دروخباهنآ , ترخآ  اـی  اـیند  درد  هب  هک  دـیوگب  یثید  ح_
!؟  میریگب تیب  لـها  زا  ار  ناـم  _ن_ يد دـیاب  یقح  هچ  هب  سپ  تـسا ,  هدادرارق  مدرم  ماـمت  يارب  ار  تعیرـش  دـنوادخ  هـک  یلاـح 

یمن یـسکو  هدوب  حیحـص  ثیدح  نیاو  مینک ,  يوری  _ پوا تنـسو  ادخ  باتک  زا  هک  هدرک  رما  ار  ام  ص )   ) هّللا لوسر  هکیلاحرد 
ار وت  هعیـش  مالک  مدـنزرف ,  تفگو :  دز  لداعرمک  هب  دوخ  تسد  ابو  میرادـن ,  هار  نیا  زج  یهار  اـمو  دـنک , فیعـضتار  نآ  دـناوت 

.دهدن بیرف 

میا هدمآ  روظنم  نیدبو  تسا ,  هدش  هبتشم  ام  يارب  هلاسمو  میدرگ ,  یم  قح  لابند  هب  ام  خیـش ,  بانج  متفگ :  هتخاس  فقوتم  ار  وا 
ظفاـحو ثدــحمو  راوـگرزب  یملاـع  امــش  هـک  میتفاـی  عـالطا  هـکنآزا  پ_س  هدا ك_ن_ي_م ,  _ت_ف_ سا زا ش_م_ا  اــت 

ناناملـسم هک  تسا  نیا  لدروک ,  ناسنا  رگم  دـنک  یمن  تلفغ  نآ  زا  سک  چـیه  هک  یتایهیدـب  زا  متف :  يرآ گ_ تفگ.دـیتسه : 
هنوگچ لاح.دنا  لطاب  رب  نارگیدو  قح  رب  وا  هک  دنک  یم  اعدا  یهورگ  رهو  دنا , هدش  میـسقت  فلتخم  بهاذـمو  اههور  ب_ه گ_

؟  منک يوریپ  ادخ  یعقاو  عرش  زا  متسه  فظوم  هکیلاحرد  مبایب  ضقانتم  طوطخ  نیا  نایم  زا  ار  قح  مناوت  یم 

ادخ تدابع  دحاو  عرش  کی  ابو  میشاب ,  هدحاو  تما  هک  تسا  نیا  وا  هتساوخ  هکنیا  ای  میشاب ,  قرفتم  هک  تسا  هتساوخدنوادخ  ایآ 
یتنامض هچ  لوسرو  ادخ  تسا ,  تبثم  باوج  رگاو  مینک !؟ 
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؟  دشاب ناما  رد  یهارمگ  زا  تما  هکنیارب  ینبم  دنا  هداد  رارق  ام  يارب 

زیاج ربمایپ  يارب  دـیابن  سپ  داتفا , قافتا  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا  دـعب  تسرد  نیملـسم  نایم  فالتخا  نیلوا  هکنیا  هب  هجوت  ب_ا 
.دیوگ كرت  دننک  هیکت  نادب  دنناوتب  هک  یتیاده  نودب  ار  دوخ  تما  هک  دشاب 

شیا _ مر نیا ف_ تسا  هداد  رارق  تما  فـالتخا  زا  يریگولج  يارب  ص )   ) هّللا لوسر  هک  یتنا  ض_م_ ش_ي_خ گ_ف_ت : 
 . متنسو ادخ  باتک  : دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  نادب  رگا  هک  مداد  رارق  يزیچ  امش  يارب  نم  تسا :  ناشیا 

ثیدح ياهباتک  رد  ینعی  درادن , یلصا  چیه  هک  دشاب  یثیدح  اسب  هچ  هک  دیتفگ  امش  نخـس ,  ياد  _ت_ با رد  گ_ف_ت_م : 
.دشاب هدشن  لقن 

 . يرآ تفگ : 

یم رامشب  ثدحم  يدرم  امش  هکیلاح  رد  یتسه ,  لئاق  نآ  هب  هنوگچ  سپ  درادن , یتلاصا  هناگـشش  حاحـص  رد  ثیدح  نیا  متفگ : 
؟  يور

ار ثیدـح  نیا  یهاوـخ  یم  اـیآ  تسیچ ,  وـت  روـظنم   : تفگو ندز ,  داـیرف  هـب  درک  عورـش  هدـش ,  رو  هلعـش  وا  شتآ  اـجن  _ يا رد 
 . ینک فیعضت 

 . مدوب هتفگن  يزیچ  نم  هک  یتروص  رد  مدرک ,  بجعت  شناجیه  ببسو  وا , دروخرب  نیا  زا 

؟  تسه هناگشش  حاحصرد  ثیدح  نیا  ایآ  مراد ,  صخشم  لاؤس  کی  نم  دینک , لمات  متفگ : 

 . تسا دوجوم  کلام  ماما  اطوم  باتک  رد  ثیدح  نیاو  , دنارایسب ثیدح  ياهباتک  تسین ,  باتک  شش  اهنت  حاحص  گ_ف_ت : 

کلام اطوم  ردو  تسین ,  هناگشش  حاحص  رد  ثیدح  نیا  هک  درک  فارتعا  خیش  بوخ ,  رایسب  متفگو :  رضاح  عمج  هب  مدرک  يور 
 . تسا

باتک اطوم  رگم  یتفگ ,  هچ  تفگ :  هدرک  عطق  ارم  نخس  يدنت  نحلاب 
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؟  تسین ثیدح 

ثیداحا مامت  هکنآ  دوجو  اب  دنـسم , هن  تسا  عوفرماطومرد  یتنـسو  هّللا  باتک  ثیدـح :  یلو  تسا  ثیدـح  باتک  اطوم  متف :  گ_
 . تسا دنس  يارادودنسم  اطوم 

ار ب_ه _ مو در , نم ك_ ندز  هب  عورـشو  دیـشک , يدنلبدایرف  دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  لیلدو  تجح  خیـش  هک  _ یئا _ج_ نآ زا 
فیعـضت ار  نآ  ات  یتسه  هک  وت  ینک ,  فیعـضت  ار  ثیدـح  یهاوخ  یم  وت  تفگ :  یمو  داد  نا م_ي  _ت ت_ك_ سارو چ_پ 

 .. . یئامن

.دندوب هدرک  بجعت  وا  راتفرو  تاکرح  زا  یگمهو  دوب  هدش  جراخ  لوقعم  دودح  زا  رگید 

اب نم  دنک , یم  لح ن_ ار  یلکـشم  امـش  بیرغو  بیجع  شور  نیاو  تسا ,  لالدتـساو  ثحب  ماقم  اجنیا  خیـش !  يا  مت :  گ_ف_
 . ما هدیدن  ار  يدروخرب  نینچ  زگره  یلو  ما  هتسشن  هعیش  ياملعزا  يرایسب 

وت فارطا  زا  اهنآ  يدوب ,  لدگنسو  نشخ  وت  رگا  (( , 58  ( )) کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  : ) دیامرف یم  دنوادخ 
 . ..دندش یم  هدنکارپ 

.درک شکورف  وا  مشخ  زا  يردق  نیا  زا  سپ 

اب حیحص !؟  ای  تسا  فیعـض  کلام  اطومرد  یتنـسو )  هّللا  باتک   ) ثیدح ایآ  خیـش ,  يا  مسرپ  یم  زا ش_م_ا  گ_ف_ت_م : 
 . تسا فیعض  تفگ :  ناوارف  یترسح 

؟  تسا فیعض  نآ  یناد  یم  هک  یتروص  رد  تسا  اطوم  رد  ثیدح  هک  یتفگ  ارچ  سپ  متفگ : 

.درادزین يرگید  ياه  دنس  ثیدح  نیا  تفگ :  هدرب  الاب  ار  شیادص  هرابود 

ياههار میونشب  سپ  دراد , يرگید  ياه  هار  ثیدح  تفگودیشک :  تسد  اطوم  تیاور  زا  خیـش  متفگ :  هدرک  باطخ  نیرـضاح  هب 
.ار نآ  رگید 

 . درادن یحیحص  هار  چیه  ثیدح  اریز  درک  تلاجخو  تسکش  ساسحا  خیش  اج  _ن_ يا رد 

یک ماگنه ي_ نیا  رد 
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نم هبو  هدرک  هراشا  يو  هب  دـهد , تاجن  انگنت  نیا  زا  ار  دوخ  اـت  تفاـی  یتصرف  خیـش  ندرک ,  تبحـص  هب  درک  عورـش  نیرـضاح  زا 
 . .دیوگ یم  هچ  ناشیا  ونشب , تفگ : 

اب میونشب !؟  دیئامرفب  ار  ثیدح  رگید  ياه  هار  خیـش ,  يا  متفگ :  هدرک  رارـصا  مدوب  هدش  وا  تیعـضو  هجوتم  _ي م_ن ك_ه  لو
 . تشون مهاوخ  وت  يارب  ار  اهنآ  مرادن ,  دای  هب  تفگ :  هدروخ  تسکش  ینحل 

یلو يراد ,  ظـــفح  زا  اـــه  نیمزرـــسواهرهش  تلیـــضف  رد  ثیدـــح  هــمه  نآ  امـــش  هــّللا !  نا  س_ب_ح_ گ_ف_ت_م : 
یم تاجن  یهارمگ  زا  ار  تما  هک  یثیدـح  تسا  تعامجو  تنـس  لها  یـساسا  هیاـپ  _ث_ي ك_ه  يد _ن ح_ ير م_ه_م_ت_

 . تدوخ ياعدا  هب  یناد !؟  یمن  دهد 

؟  یهاوخ یم  هچ  خیش  زا  تفگ :  دوب  هدش  خیش  يراسمرش  هجوتم  هک  نیرضاح  زا  یکی  دنام , تکاس  نانچمه  وا  یلو 

.دسیونب تیارب  ار  اهنآ  هک  دادن  لوق  وت  هب  رگم 

.دنس نودب  یلو  تسه  زین  ماشه  نبا  هریس  رد  ثیدح  نیا  منک ,  یم  هاتوک  امش  يارب  ار  هار  نم  متفگ : 

 . ثیدح باتک  هن  تسا  هریس  باتک  ماشه ,  نبا  هریس  تفگ :  یطوؤنرا  خیش 

؟  یناد یم  فیعض  زین  ار  تیاور  نیا  سپ  متفگ : 

 . یتشادرب نم  شود  زا  زین  ار  نآ  هرابرد  ثحب  تمحز  سپ  متفگ :  يرآ  تفگ : 

باتک رد  نینچمه  تسه ,  زین  ضایع  یضاق  فیلات  عاملالا  باتک  رد  ثیدح  نیا  مداد :  _ه  مادا ار  دو  س_پ_س س_خ_ن خ_
؟  يریذپ یم  ار  اهتیاور  نیا  ایآ   ... يدادغب بیطخ  فیلات  هقفتملا  هیقفلا 

یقاب تنامض  کی  اهنتو  تسا  فیعض  خیش  تداهش  هب  یتنسو  هّللا  بات  _ث ك_ يد پ_س ح_ ریخ گ_ف_ت_م :  تفگ : 
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هک ص )   ) هــّللا لوــسر  زا  تــسا  يرتاوــتم  ثیدــح  نآو  دــهد , تاــجن  فــال  _ت_ خا زا  ار  _ت  ما _ت ك_ه  سا هد  _ نا م_
لوسر هک  تسا  نیا  ثیدح  نآو  دنا , هدرک  تیاور  ار  نآ  يراخب  زجب  هناگـشش  حاحـص  یتح  تنـس  لها  ثیدـح  ياهبا  ك_ت_

ضرالاو ءامسلا  نیب  ام  دودمم  لبح  هّللا  باتک  يدعب ,  اولضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  نیلقثلا ,  مکیف  كرات  ینا  دومرف : ص )   ) هّللا
 . ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینابنا  ریبخلا  میلعلا  ناف  یتیب ,  لها  یترتعو  , 

, دش دـیهاوخن  هارمگ  زا م_ن  سپ  زگره  دـیوش  کسمتماهنآ  هب  رگا  هک  مراذـگ ,  یم  یقاب  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زی  ود چ_ م_ن 
نم هب  هاگآو  اناد  يادخ  هک  متیب ,  لهاو  تر  يرگیدو ع_ت_ نیمز ,  هب  ات  نامسآ  زا  هتـسویپ  تسا  ینامـسیر  هکادخ  باتک  یکی 

 . دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  هکنآ  دنهاوخن ش_د ت_ا  ادج  مه  زا  هاگ  چیه  ود  نآ  تسا  هداد  ربخ 

دوخ لوسر  هب  ادخ  هکنامه  تسا ,  یعقاو  مالـسا  لابند  هب  هک  ین  _ مؤ رهو م_ لبنح ,  نب  دمحا  تیاور  قبط  تسا  ثیدح  نتم  نیا 
نآرق رد  هدش  ریهطت  تیب  لها  تسا ,  تیب  لهاریـسم  نامه  هک  ریـسم , نیا  زا  _ت_ن  فر درادن ج_ز  يا  هراچ  تسا ,  هدومرفرما 

 . يدیلپو هانگ  ره  زا  میرک 

کی یتح  تد  _ن م_ يا ردو  دو  تکاس ب_ الماک  خیـش  هک  یلاحرد  مدرک  لقن  ار  ع )   ) تیب لها  لیاضف  زا  يردـق  نیا ,  زا  سپ 
.درک یم  عطق  ارم  نخس  یپرد  یپ  نیا ,  زا  لبق  اریز  دوب  وا  تداع  فالخ  نیاو  تفگ  یمن  نخس  هملک 

دندرک ادصورس  هب  عورش  دندش  وا  تسکش  هجوتم  خیش  نادیرم  _ي ك_ه  ما ه_ن_گ_
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هک یلاح  رد  دیراد !!؟  یم  هگن  هتـسب  ار  دوخ  مشچ  یک  ات  دینکن , يرود  قح  زا  ردـق  نیا  تسا ,  سب  قاف  _ نو يزاب  لغد  متفگ : 
ادـخ باـتک  هار  زا  زج  نید  هکنیا  رب  ینبم  مدرک  هماـقا  تجحامـش  رب  نمو  تسا ,  صخـشم  نآ  ياـه  هناـشنو  راکـشآ  قـح  تاـیآ 

.دوب دهاوخن  (ص )  دمحم لآ  زا  كاپ  ترتعو 

 . تفگ یمن  نم  باوج  رد  مه  هملک  کیو  دوب  تکاس  نانچمه  ش_ي_خ 

.دوب توعد  راهن  يارب  وا  هکنیا  هب  هجوت  اب  مراد ,  سرد  سالک  نم  مورب ,  مهاوخ  یم  نم  تفگو :  تساخرب  اج  زا  هرابکی 

 . دنامب هک  درک  رارصا  هناخ  _ب  حا ص_

رد تفگن ,  نخـس  الـصا  یعو  _ ضو هرا ه_ي_چ م_ _ برد ندروخ  اذغ  ماگنه  زین  خیـش  دش , مارآ  سلجم  اذـغ  ندروآ  زا  سپ 
 !... دوب رونخس  اهنتواو  تشاد  رایتخا  رد  ار  سلجم  نیا  زا  لبق  هک  یتروص 

دوش اوسر  ماع  المرد  دیاب  يزور  دنک , یم  یفخم  ار  قیاقح  هک  یسک  راک  هجیتن  تسا  نیا 

دوش یمن  لح  ثیدح  ود  نیا  اب  تنس  لها  لکشم 

یتنسب مکیل  ثیدح ع_ دنا , حیحـص  ثیدحود  نیا  هک  میتفریذپ  الثمو  هدرک  یـشوپ  مشچ  می  _چ_ه گ_ف_ت_ نآ زا  _ر  گا
.. .

بهذم تاهج  همه  زا  هکلب  , دن لح ن_م_ي ك_ ار  اهنآ  يراتفرگو  هدادـن  تاجن  ار  تنـس  لها  ضرف  نیا  یتنـسو ,  هّللا  باتک  و 
نیدشار ءافلخ  تنسو  نم  تنس  داب  امش  رب  لوا :  ثیدح  تسا :  نینچ  بلطم  نیا  لیلد  دنک , یمراوتساو  دییات  ار  عیشت )   ) تیب لها 

(( . 59  )) نم زا  دعبرگتیاده 

لها هکنیاو  تسا ,  هدشن  هداد  صیصخت  یـصخشم  هورگ  هبو  تسا  ماع  اجنیا  رد  افلخ  هملک  دنا : تیب  لها  همئا  نامه  عقاو  رد  افلخ 
, درادن یلیلد  ای  ذخام  چیهدنا  هدرک  انعم  هعبرا  يافلخ  هب  ار  نآ  تنس 
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زا ماما  هدزاود  نامه  نیدشار  يافلخ  اریز  تسا ,  بلطم  نیا  سکع  هدـنهد  ناش  زین ن_ هلداو  تسا ,  اعدا  نیا  زا  رتمهم  هلاسم  اریز 
زا سپ  اــفلخ  هـکنیا  رب  _ع م_ب_ن_ي  طا _ت ه_يا ق_ ياورو _ل  يــالد سا  _ سا _ه_م ب_ر  نآ دنــشاب , یم  تـیب  لــها 
رد نسح  نب  ییحی  : دـیوگ یم  تسا  هدروآ  هدوـملا  عیباـنی  رد  یفنح  يزودـنق  هـک  یتـیاور  ردو  , دـنا هـفیل  هدزاود خ_ (ص )  ربماـیپ
زا اـهنآ  ما  _م_ تو دـنا  هفیلخ  هدزاود  (ص )  ربماـیپ زا  سپ  اـفلخ  هک  تسا  هدرک  لـقن  قـیرط  تسیب  زا  هدـمع )  _ لا  ) ك_ت_با

 . يدیمح زا  هار  هسو  يذمرتزا  هار  کی  دواد , یبا  زا  هار  هس  ملسم ,  زا  هار  هن  يراخب ,  زا  نآ  هار  هس  , دنا شیرق 

[, دوب دنهاوخ  نمزا  سپ  اورنا  _ مر هدزاود ف_ , ] اریما رـشع  انثا  يدـعب  نم  نوکی  (ص :)  ربمایپزا واو  دـنک  یم  لقن  رباج  زا  يراخب 
 . دنا شیرق  زا  اهنآ  مامت  شیرق ,  نم  مهلک  دومرف  تفگ :  دومر , هچ ف_  : مدیسرپ مردپ  زا  مدینشن ,  هک  دومرف  يا  هملک  سپس 

_ت_م شو هر ن_ _ن س_م_ با يار  يا ب_ _ه  ما هدر ك_ه ن_ دعـــس ن_ق_ل ك_ نـــب  رماـــع  زا  ملـــسم  تـــیاورردو 
رد ص )   ) هّللا لوـسر  زا  مدینـش  تشوـن :  مـیارب  وا  تـسا ,  هدینـش   ( (ص ربماـی زا پ_ هـک  يزیچ  زا  دـهد  ربـخ  ارم  مـت  _ ساو _ خو

هدزاودو دوش  اپ  رب  تمایق  هکنآ  ات  تسا  اـپ  رب  ناـنچمه  نید  دومرف : درک , _م  جر ار  _ل_م_ي  سا زور  نآ  بش  هک  يا  هعمجزور 
(( . 60  )) دنشاب هدمآ  مدرم  يارب  دنا  شیرقزا  یگمه  هک  هفیلخ 

 . ..ءافلخلا هنسو  ثیدح  رب  دناوت  یمن  یسک  رگید  نیا  زا  سپ 

تسیب رب  غلاب  هک  رتاوتم  ياه  تیاور  نیا  ندوب  اب  مهنآ  دنا , هناگ  راهچ  نآ خ_ل_ف_يا  زا  روظنم  هکنیا  رب  ینبم  دنک  لالدتسا 
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میبایب نآ  يارب  هتـشذگ  ياه  تیعقاو  رد  يریـسفت  میناوت  یمنو  دنا , هفیلخ  هدزاود  افلخ  هک  دنهد  یم  تداهـش  یگمهو  دنتـسه  هار 
 . تیب لها  بهذم  هناگ  هدزاود  همئا  رد  زج 

زا سپو  ع )   ) یلع ماما  تیالو  اب  مهنآ  دـنک , صخـشم  ار  اه  تیاور  نیا  یناعم  تسا  هتـسناوت  هک  تسا  يا  هقرف  اهنت  هعیـش  نیاربانب 
 . ماما هدزاود  دوش  یماهنآ  دادعت  سپ  نیسح ,  نادنزرف  زا  ماما  هن  سپسو  نیسحو  نسح  ناشیا 

ار _گ_ر  يد نئار  _ قو اهتیاور  رگا  یلو  تسا  هدشن  صخـشماقیقدو  دراد  قالطا  اهتیاور  نیا  رد  شیرق  هملک  هکنیا  دوجو  ب_ا 
تماما رب  ینبم  يدایز  ياـهتیاوردوجو  لـیلد  هب  مهنآ  تسا  تیب  لـها  نآ ,  زا  دارم  هک  ددرگ  یم  مولعم  مین  ض_م_ي_م_ه ك_

.درک میهاوخ  حرطم  ار  اهنآ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  تیب ,  لها 

هّللا باــتک  يدــعب ,  اولــضت  نــل  هــب  متکــسمت  نا  اــم  مــکیف  كراــت  ینا  تــسا :  یفاــک  _ت  ياور _ن  يا هرا  _ن ب_ يا رد 
هارمگ زگره  دـییوج  کـسمت  نآ  هـب  رگا  هـک  مراذـگ  یم  یقاـبار  يزیچ  امــش  ناـیم  رد  نـم   , ] یتـی _ل ب_ ها _ي  تر _ت_ عو

(( . 61  [ )) متیب لها  مترتعو  ادخ  باتک  دشدیهاوخن :

 , تسا هفیل  هدزاود خ_ تیالو  هب  هتـسباو  تشاد  تلالد  هتـشذگ  ياه  تیاور  هک  هنوگ  _ نا _ن ه_م_ يد ما  لا ك_ه ق_ي_ ح_
هکنیا رب  تسا  لیلد  نیرتهب  نیا  سپ  ادـخ , باتکو  تیب  لها  ناـیم  مزـالت  رب  دـنک  یم  دـیکات  هک  تسه  ییاـهتیاور  لاـح  نیع  ردو 

 . تسا تیب  لها  همئا  نامه  هفیلخ )  هدزاود   ) زا روظنم 

دراو هشدـخ  نآ  لـع  زا ج_ روظنمو  تسا  ثیدـح  فـیرحتورییغت  عـقاو  رد  دـنا  شیرق  زا  اـهنآ  همه  شیرق  نم  مهلک  هلم  _ا ج_ ما
 , تسا تیب  لها  زا  يوریپ  موزل  هب  ثیدح  راکشآ  تلالدرب  ندرک 
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ار تیب  لها  لئاضف  تنایخو ,  دقح  ياهتـسد  یلو  دشاب  یم  دـنا  مشاه  ینب  زا  اهنآ  همه  مشاه  ینب  نم  مه  نآ ك_ل_ ترابع  اریز 
 . دیامن لیدبتو  رییغت  (( 62  )) دشاب فیرحت  لباق  هچنآ  دناشوپب و  دناوتبار  هچنآ  ات  هدرک  لابند 

 . دنک یم  راکشآ  ار  دوخرون  دنوادخ  یلو  تسا ,  لیدبتو  رییغت  ناینابرق  زا  یک  _ت ي_ ياور _ن  يا

یلعدـی فیلات س_ یبرقلا  هدوم  باتک  زا  مهد  تدوم  رد  دـنک : یم  لقن  هدوملا  عیباـنی  رد  هک  تسا  یفنح  يزودـن  ناـمه ق_ نیا 
: دیوگ یم  هرمـس  نبرباج  زا  ریم  نب ع_ کلملادبع  زا  لقن  هب  دراد  ینازرا  ام  رب  ار  وا  تاکرب  دنوادخ  هک  هرـس  هّللا  سدـق  ینادـمه 

سپـس دوب , دـهاوخ  هفیلخ  هدزاود  نم  زا  سپ  هفیلخر  انثا ع_ش_ يدـعب  دـندومرف : ناشیا  میدوب ,  (ص )  ربمایپ دزن  مردـپ  اب  هارمه 
 , مشاه ینب  نم  مهلک  دومرف : ربمایپ  تفگ :  , دومرف هتسهآ  يادص  اب  ار  يزیچ  هچ  ربمایپ  مدیسرپ :  مردپ  زا  دروآ , نیئاپ  ار  شیادص 

(( . 63  )) دنا مشاه  ینب  زا  اهنآ  مامت 

 : تسا هتفگ  هک  دنک  یم  تیاور  رباج  زا  یعبر  نب  هیابع  زا  الثم   , تسا هدرک  لقن  زین  ار  يرت  حضاو  ياه  تیاور  يزودـنق  نینچمه 
مئاقلا مهرخآو  یلع  مهلوا  رـشع  انثا  يدـعب  یئایـصوا  ناو  نی  _ي_ صو _ لا دیـس  یلعو  نییبنلا  دیـس  انا  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر 

اهنآ نیرخآو  یلع  اهنآ  لوا  دـنارفن , هدزاود  دوخ  زا  سپ  نم  يایـصواو  تسا ,  ای  _ صوارور یلعو س_ ایبنا  رورـس  نم  يدـهملا , 
(( . 64  )) تسا مئاق  يدهم 

هکنیا دراد ب_ر  تلـالد  هک  یثیداـحا   : ) هکنیا هب  فارتعازج  دـبای  یمن  يا  هراـچ  ثیداـحا  نیا  لـقن  زا  دـعب  یفنح  يزود  ق_ن_
یفلتخم ياههار  زاو  هدوب  فورعم  رایسب  دنارفن  هدزاود  (ص )  ربمایپزا دعب  يافلخ 
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هدزاود ناـمه  ثیدـح  نیا  زا  ص )   ) هّللا لوـسردارم  هک  نـیا  رب  دراد  تلـالد  ناوارف  دـهاوشو  خـیرا  _ تو _ت ,  سا هد  لـقن ش_
هدزاود زا  شیب  _ه_ا  نآ ار  _ يز درک , لمح  هیما  ینب  نیطالـس  رب  ار  ثیدح  ناوت  یمن  اریز  دـنا , ناشیا  ترتعو  تیب  لها  زا  ما  _ ما

اریز دنـشاب , _م ن_م_ي  زا ب_ن_ي ه_شا _ه_ا  نآ یفرط  زاو  زیزعلادبع , نب  رمع  زج  دـنا  هتـشاد  يدایز  رایـسب  ملظو  هدوب  رفن 
هلمج نیا  نتفگ  ماگنه  (ص )  ربماـیپ هکنیاو  رباـج , زا  کلملادـبع  تیاور  قبط  دـنا , مشاـه  ینب  زا  اـهنآ  ماـمت  دومرف : (ص )  ربماـیپ

دونـشخ مشاه  ینب  تفالخ  زا  اهنآ  اریز  تیاور  _ن  يا ندو  _ت ت_ر ب_ سرد تسا ب_ر  يدـیکات  دروآ , نییاـپ  ار  شیادـص 
لق  : ) هیآ اهنآ  هکنیاو  دندوب  رفن  هدزاود  زا  شیب  زین  اهنآ  اریز  درک  لمح  یسابع  نیطالـس  رب  ار  تیاور  ناوت  یمن  نینچمه  دندوبن ,

راهظارگم م_ح_ب_ت مهاوخ  یمن  امـش  زا  یـشاداپ  نم  وگب  (( , 65  ( )) یبرقلا یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیل  _ك_م ع_ لا _ سا ـال 
ربمایپ تی  _ل ب_ ها زا  ما  _ ما هدزاود  رب  ثیدح  نیا  لمح  زج  یهار  نیاربانب  , دندومنن تاعارم  ار  اسک  ثیدحو  نم  ناکیدزن  ب_ه 

 , بسن رد  تمالـس  يوقت ,  عرو ,  ناش ,  تلالج  رظن ع_ل_م ,  زادوخ  نامز  لها  مامت  زا  اهنآ  اریز  تسین ,  ص )   ) ناـشیا ترتعو 
(( . 66  ( )) تسا ص )   ) ناشراوگرزب دج  هب  لصتمدوخ  ناردپ  زا  لقن  هب  اهنآ  ملعو  دنرترب  ادخ  دزن  تمارکو  بسح  رد  تلیضف 

رایـسب مینک  لمح  تیب  لها  همئا  ربار  نم  زا  سپ  رگ  تیاده  نیدشار  يافلخ  تنـسو  نم  تنـس  دا  امـشرب ب_ ثیدح  رگا  ورنیا  زا 
سپ افلخ  هک  دش  صخ  ار م_ش_ _ يز _ه  نا را گ_ _ل_ف_يا چ_ه_ خر نآ ب_ زا ح_م_ل  _ت  سا _ت ت_ر  سرد
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 . مشاه ینب  زا  یگمهو  دنا  رفن  هدزاود   ( (ص ربمایپ زا 

هّللا باتک  ادـبا , يدـعب  اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  مکیف  تکر  _ث ت_ يد _ا ح_ ما تنـسو :  باتک  هب  کسمت  هار  تیب ,  لـها 
یکی دـش , دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دـیئوج  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  یقاب  يز  امـش چ_ي_ نایم  رد  یتنـسو , 
دعاوق هب  _ع_ه  جار هاگ م_ چیهو  درادن  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدح  اب  یتافانم  ثیدح  نیا  نم ,  تنـس  يرگیدوادـخ  ك_ت_با 

نایم عمج  ناکما  رگااما  دـشابن , اهنآ  نی  عمج ب_ ناکماو  هدوب  يدـج  ثیداحا  نایم  ضراعت  هکنآ  رگم  دوش  یمن  ضراـعت  ببس 
 . درادن دوجو  الصا  یضراعت  رگید  دشاب  اهنآ 

دوـخ قـعاوص  رد  وا  تسا ,  هدرک  زاـین  یب  ثیدـحود  نیا  نـیب  عـمج  ناـکما  يارب  شـالت  زا  ار  اـم  رج  _ن ح_ با زین  هراـب  نـیارد 
زگره دــــــینک  يوریپ  ود  نآ  زا  _ر  گا مداد ك_ه  رار  يار ش_م_ا ق_ ار ب_ _ي_ز  چود م_ن   : ) _ت سا گ_ف_ت_ه 

هدر _ه ك_ فا _ ضا ثیدـح  نیا  رب  یناربط  دنـشاب , یم  نم  ترتع  ینعی  تیب  لهاو  ادـخ  باـتک  ود : نآو  دـش , دـیهاوخن  هارمگ 
بقع _ه_ا  نآ زاود  _ يو كاله م_ي ش_ هک  دیریگن  یشیپ  اهنآ  رب  سپ  ما ,  هتـساوخ  ود  نآ  ياربار  ماقم  نیا  نم  هک :  _ت  سا

هّللا باتک  تسا :  هدمآ  یتیاور  ردو  دـن  امـش ه_س_ت_ زا  ملعا  اهنآ  هکدـیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هبو  دـیوش  یم  كاله  هک  دـینامن 
اذلو تسا  نآرق  یناعم  نایب  يارب  تنـساریز  دننک , یم  ری  ار ت_ف_س_ ادخ  باتک  هک  تسا  یثیداحا  تنـس  زا  روظنمو  یتنـسو 

یئاملعو تنس  باتک ,  هب  کسمت  هب  تسا  طوبرم  ثیدح  رد  دیکات  هجیتن  ردو  رکذ س_ن_ت  زادرک  یم  تیافک  هّللا  باتک  رکذ 
ها _ گآ هک  تیب  لها  زا 
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 . ود ه_س_ت_ن_د نآ  ب_ه 

(( . 67  )) دنام دنهاوخ  یقاب  تمایقزور  ات  رما  هس  ره  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  دش  هتفگ  هچنآ  عومج  _ مزا

نآ ك_ه نا  _ظ_ فا هار ح_ زا  رگم  تسین  ریذپ  ناکما  تنس  هب  کسمت  هک  تفگ :  ناوت  یم  رجح  نبا  لوق  زا  رت , قیقد  ینایب  هب 
نآ رب  خـیراتو  دـیکات  ار  بلطم  نیا  تایاور  هک  ناـنچمه  دـنرتهاگآ , تسا  نآ  رد  هچ  نآ  هب  تیب  ره  لـهاو  , دـنا تیب  لـها  دو  خ_

 . دهد یم  تداهش 

لها هب  کسمت  مزالم  تنـس  هب  کسمتاماو  تیب  لهاو  باتک  هب  کس  تسا ب_ه ت_م_ طوبرم  ص )   ) هّللا لوسردـیکات  نیاربانب 
ياـهتیاور اریز  تنـس ,  هب  کـسمت  رب  تسا  عقاو  (ص )  ربماـیپ كاـت هکنیا  رب  ینبم  تفگ  رجح  نبا  هک  هنوـگنآ  هن  تـسا ,  تـیب 

تنــس هـک  مـیناد  یم  نآ  رب  هوـالعو  تـسا  هدیــسر  رتاوـت  دــح  هـب  تـیب  لـها  هـب  ترور ت_م_س_ك  درو ض_ رد م_ هدراو 
هار اهنت  تیب  لها  اذـلو  تسا  هتـشگ  فیرحتوریوزتو  يراـک  یفخمو  ناـمتک  يزوس ,  شتآ  شوختـسد  ردـقچ   ( (ص ربما پ_ي_

بقع اهنآ  زاو  دیوش  یم  كاله  هکدیریگن  یشیپ  اهنآ  رب  سپ  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  هک  هنوگنامه  دنا , تنسو  نآرق  هب  ندیسر 
چیه ساسا  نیا  ربو   , یناربط تیاور  قبط  دنتـسه , امـش  زا  _ل_م  عا اهنآ  هک  دیهدن  دای  يزیچاهنآ  هبو  دیوش  یم  كاله  هک  دینامن 

 . تسین تیب  لها  هب  کسمت  بوجو  زج  يا  هراچ 

تنس لها  رداصمرد  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدح  موس :  لصف 

هراشا

هاگ هیکت  ثیدح  نیاو  تسا  ساسا  یب  تنس  هب  کسمت  ثیدح  هک  دش  تباث  هتـشذگ  ثحب  رد  یترتعو :  هّللا  باتک  ثیدح  تابثا 
زین بهذـم  مامت  هاـگیاپ  هاـگ ,  هیکت  نیا  لزلزت  اـبو  تسا ,  تعاـمجو  تنـس  لـها  بهذـم  ندو  _ا ب_ پر يار ب_ یـساسا ب_

نیدبو دوش  یم  لزلز  م_ت_
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دنا هتسناوتو  دنراد , رارصا  یتنـسو  هّللا  باتک  ثید  زا ح_ جیورتو  یترتعو  هّللا  باتک  تیاور  نامتک  رب  اهنآ  ياملع  هک  تسا  ببس 
اب نیرـضاح  مامت  دـمآ , یم  شیپ  ترتع  ثیدـح  زا  نخـس  هاـگره  هک  _ یئا اـت ج_ دـنهد , قوس  تهج  نیا  رد  زین  ار  مومع  ناـهذا 

.دندرک یم  هاگن  يرواب  انو  دیدش  بجعت 

لقن ار  نآ  تایاور  مامتو  تباث  تنـس  لها  ياه  باـتکزا  لـصف  نیا  رد  ار  ترتع  ثیدـح  تجح  ماـمتا  يارب  مت  _ ساو اذ خ_ _ لو
 . منک

 : ثیدح دنس 

هباحص زا  ثیدح  نایوار  دادعت 

 . مقرا نب  دیز   _ 1 میروآ :  یم  ار  اهنآ  زا  یضعب  مان  ریزرد  هک  تسا  هدش  دراو  هباحص  زا  یعمج  زا  رتاوتم  روط  هب  ثیدح  نیا 

 . يردخ دیعس  وبا   _ 2

 . هّللادبع نب  رباج   _ 3

.دیسا نب  هفیذح   _ 4

 . تباث نب  همیزخ   _ 5

 . تباث نب  دیز   _ 6

 . يدسا هریمض   _ 8 .دعس نب  لیهس   _ 7

 . فوع نب  نمحرلادبع   _ 10  (. يرافغ  ) یلیل یبا  نب  رماع   9

 . سابع نب  هّللادبع   _ 11

.رمع نب  هّللادبع   12

 . متاح نب  يدع   _ 13

.رماع نب  هبقع   _ 14

 . بلاط یبا  نب  یلع   _ 15

 . يرافغ رذوبا   16
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 . عفار وبا   _ 17

 . یعازخ حیرش  وبا   _ 18

 . يراصنا همادق  وبا   _ 19

 . هریره وبا   _ 20

 . ناهیت نب  مثیهلا  وبا   _ 21

 . هملس ما   _ 22

 . بلاط یبا  تنب  یناه  ما   _ 23

 . شیرق زا  يدارفاو   _ 24

نیعبات زا  ثیدح  نایوار  دادعت 

لقن ار  یترتعو  هّللا  باتک  ثیدـح  هک  نیعبات  زا  يدادـعت  هک   , تسا هدـش  لقن  رتاوتم  روط  هب  نیعبات  نامز  رد  تیاور  نیا  نینچم  ه_
 . هلثاو نب  رماع  لیفط  وبا   _ 1 میرب :  یم  مان  , دنا هدرک 

 . یفوع دیعس  نب  هیطع   _ 2

 . رمتعم نب  شنخ   _ 3

 . ینادمه ثراح   _ 4

 . تباث یبا  نب  بیبح   _ 5

 . هعیبر نب  یلع   _ 6

 . ناسح نب  مساق   _ 7

 . هربس نب  نیصح   _ 8

 . ملسم نب  ورمع   _ 9

 . حیبص نب  ملسم  یحض  وبا   _ 10
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 . هدعج نب  ییحی   _ 11

 . هتابن نب  غبصا   _ 12

 . عفار یبا  نب  هّللادبع   _ 13

 . بطنح نب  هّللادبع  نب  بلطم   _ 14

یبا نب  یلع  نب  رمع   _ 16 .دیعس یبا  نب  نمحرلادبع   _ 15
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 . بلاط

 . بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف   _ 17

 . نیسحلا نب  یلع  نیدباعلا  نیز   _ 18

 .... . بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح   _ 19

.رگید یعمجو 

نرق لوط 14  رد  ثیدح  نایوار  دادعت 

لوا تمسق 

لقن نرق  لو 14  رد ط_ همئا  ریهاشمو  ثیدـح  ظافحو   , تما ناگرزب  زا  نیعباتو ,  هباحـص  زا  سپ  ار  ثیدـح  هک  یناـس  _ا ك_ ما
اهنآ املعو , نیققحم  زا  یضعب  یلو  تسیناهنآ ,  مامت  ياهتیاورو  مان  رکذ  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  دایز  رایسب  اهنآدادعت  دنا , هدرک 

.دومن هعجارم  مودو  لوا  ءزج  راونالا  تاقبع  باتک  هب  ناوت  یم  رتشیب  لیصفت  تهج  دنا , هدرمش  رب  ار 

 : مینک یم  افتکا  مهدراهچ  نرق  ات  مود  نرق  زا  ینامز  عطقم  ره  رد  اهنآ  دادعت  رکذ  هب  اجنیا  رد 

رفن  36  : مود نرق 

رفن  69 موس :  نرق 

رفن  38  : مراهچ نرق 

رفن  21  : مجنپ نرق 

رفن  27  : مشش نرق 

رفن  21  : متفه نرق 

رفن  24  : متشه نرق 

رفن  13  : مهن نرق 

رفن  20  : مهد نرق 

رفن  11  : مهدزای نرق 
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رفن  18  : مهدزاود نرق 

رفن  12  : مهدزیس نرق 

رفن  13  : مهدراهچ نرق 

اما یثیدح :  ياهباتک  رد  ترتعو  باتک  ثیدح  دینک !  تقد  دنارفن , مهدراهچ 323 نرق  ات  مود  نرق  زا  ثیدح  نایوار  عومجم  سپ 
راد تاراشتنا  ج4 ص 1874 ح37  ملسم :  حی  ص_ح_  _ 1 هلمج :  نآ  زا  هک  دنادایز  رایسب  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  هک  ییاهباتک 

ناسح زا  هدرک  لقن  نایرت  نب  راکب  نب  دـمحم  درک : تیاور  دوخ  رد ص_ح_ي_ح  ملـسم  نانبل :  توریب ,  یبرعلا ,  ثارتلا  ءاـیحا 
وا هبو  دیز  رب  میدش  دراو  دـیوگ : یم  مقرا  نب  دـیز  زا  نایح  نب  دـیزی  زا  قورـسم )  نبا  زا س_ع_ي_د( لقن  هب  میهاربا ,)  دـنزرف  )

ص  ) هّللا لوسر  باحصا  زا  وت , لاح  _ا ب_ه  شو خ_ میتفگ : 
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 . يدرک ادتقا  ناشیا  هب  زامن  ردو  يدوب  (

ادـخ هب  هداز ,  ردارب  يا   : تفگ يا ,  هدینـش  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  وگب  ام  هب  دـیز  يا  يا ,  هد  _ يد يدا  _ يز ریخ  وت  دـیز  يا 
هچنآ هب  سپ  تسا ,  هتفر  مدای  زا  متـسناد  یم  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  زا  يردقاذلو  تسا ,  هتـشذگ  نم  نامزو  هتفر  الاب  نم  نس 

ام يارب  ینارنخس  داریا  تهج  ص )   ) هّللا لو  _ سر يزور  تفگ :  سپس  , دینکن لیمحت  نم  رب  نآ  زا  شیبو  هدش  یـضار  مدرک  لقن 
هدروآ اجب  ار  ادخ  يانثو  دمح  ادتبا  (ص )  ربمایپ  , هنیدمو هکم  نایم  مخ  مان  میدوب ب_ه  یبآ  همـشچ  یکیدزن  رد  ام  , دـندومرف مایق 

 : نیلقث مکیف  كرات  اناو  بیجاف ,  یبر  لوسر  یتای  نا  کشوی  رـشب  انا  امناف  سانلا  اهیا  ـالا  دـعب  اـما  تفگ :  سپـس  , دومرف هظعومو 
مدر م_ن يا م_ هلالــض  یلع  ناـک  هـکرت  نـمو  يدــهلا  یلع  ناـک  هـعبتا  نـم  هـّللا  لـبح  وـهو  لـجو  زع  هـّللا  باـتک  اــم  _ه_ لوا

اهبنارگ تناما  ود  نم  میوگ ,  باوجار  وا  يادن  نمو  هدمآ  ادـخ  هداتـسرف  تسا  نکمم  نآ  ره  هک  متـسین  شی  _ي ب_ نا _س_ نا
هک رهو  هتفای  هار  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک  ره  هدوب ,  دنوادخ  نامسیر  هک  تسا  لجوزع  يادخ  باتک  لوا  تشاذگ ,  مهاوخ  امش  دزن 
هّللا مکرکذا  یتیب ,  لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ,  لها  یف  هّللا  مکرکذا  یتیب ,  لهاو  دومرف : سپـس  تسا ,  هارمگ  دـیامن  كرت  ار  نآ 

هرابرد مزادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  امش  متیب ,  لها  هرابرد  مزادنا  یم  ادخ  دای  هب  ار  امـش  _ل ب_ي_ت_م ,  ها رگیدو  یتیب ,  لها  یف 
 , متیب لها 
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 . متیب لها  هرابرد  مزادنا  یم  ادخدای  هب  ار  امش 

رانک رد  نامز  زا  یتدم  نز  هک  اسب  هچ  مسق ,  ادخ  هب  تفگ :  دـنت , وا ه_س_ نانز  ایآ  دنتـسه , یناسک  هچ  وا  تیب  لها  میدیـسرپ : 
هک تسا  وا  هداوناـخو  وا  هشیر  وا  تیب  لـها  زا  روظنم  ددرگرب , دوخ  موقوردـپ  دزن  واو  دـیوگ  قـالط  ار  يو  نآ  زا  سپو  هدوب  درم 

 . تسا هدش  مارح  اهنآ  رب  هقدص  وا  زا  سپ 

: دـیوگ یم  ریهز  هیلع ,  نبازا  دـنا  هدرک  تیاور  ود  ره  هک  دـلخم  نب  عاجـشو  برح  نب  ریهز  زا  : ) دـنک یم  تیاور  مـه  زاـب  ملـسم 
 .. . میتفر دیوگ : یم  نایح ,  نب  دیزی  زا  نایح  وبا  زا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  لیعامسا 

(. دنک یم  لقن  ار  ثیدح  سپس 

یبا زا  ود  ره  هک  ریرج , زا  میهاربا  نب  قاحـساو  لیـضف  نبدمحم  زا  هبیـش  یبا  نب  رکب  وبا  زا  هدرک  لقن  ار  ثیدـح  ملـسم  نینچم  ه_
 . ..دننک یم  لقن  نایح 

 (. تسا هدروآ  ار  ثیدح  سپس 

: دـیوگ وا م_ي  هراـبرد  یبهذ  هک  یمیمتدیعـس ,  نب  ناـیح  وبا  هب  دـنوش  یم  یهتنم  _ت_ه_يا م_س_ل_م ه_م_گ_ي  ياور
یم یلجع  هّللادبع  نب  دمحاوا  هرابردو  درک , یم  قیثوتو  هدرمـش  گرزب  ار  وا  يروث  یمیمت ,  نایحوبا  نایح ,  نب  دیعـس  نب  ییحی  )

(( . 68  ( )) تسا تنس  بحاصو  هدوب  رادمانو  حلاص  هقث ,  دیوگ :

تنس بحاصو  هقث  یماما  یفوک  بابرلا  میت  یلوم  یمیمتدیعس  نب  ییحی  : ) دیوگ یم  ربع ج1 ص 205  رد  نینچ  _ب_ي ه_م_ هذ
(. دنا هدرک  لقن  تیاور  وا  زا  نارگیدو  یبعشو  هدوب 

(( . 69  ( )) تسا تنس  بحاصو  هقث  یماما  یفوک  یمیمت  دیعس  نب  ییحی  : ) دیوگ یم  یعفای 

تسا هقث  یفوک  یمیمت  نایح  وبا  : ) دیوگ یم  ینالقسع 
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(( . 70  ( )) تسا هتفرایند  زا  جنپو  لهچ  لاس  ردو  هتخادرپ  تدابع  هب  یگلاس  شش  زا  , 

 . لیدعتو حرج  ءاملع  زا  يرگید  دارفا  هوالع  هب  .. 

تنـس لها  اریز  نآ ,  تحـص  يارب  تسا  یفاک  تسا  هدش  تیاور  ملـسم  حیحـص  رد  ثیدح  هکنیا  فرـص  دنامن  هت  ن_ا گ_ف_
.دنا هدرک  نآ  تایاور  مامت  تحصرب  عامجا 

ار نآ  زین  وا  دو  هکنآ خ_ رب  هوالع  تسا ,  هدش  وا  حیحص  ثیداحا  مامت  تحص  رب  عامجا  هک  تسا  هدرک  مالعا  دوخ  م_س_ل_م 
 . دناد یم  حیحص 

ار یثیداحا  هکلب  ما ,  هدرواین  دوب  حیحص  مدو  دز خ_ هچره ك_ه ن_ نم  تفگ :  ملسم  : ) دیوگ یم  یطویـس  ظفاح  هک  هنوگنامه 
: دیوگ یم  ملـسم  لاح  حرـش  رد  يوو  ن_ (( : 71  )) يوارلا بیردـت  لقن  قبط  ( دراد دوجو  اهنآ  تحـص  رب  عامجا  هک  ما  هدرک  لـقن 
_ت سا وا  نآ ج_م_ل_ه ك_ت_با ص_ح_ي_ح  زا  تسا ,  هدرک  فیلاـت  ار  يداـیز  ياـه  باـتک  ثیدـح  ملع  رد  ملـسم  )

 (. تسا دنوادخ  نآ  زا  تنمو  لضف  تمعنودمحو ,  تسا  هتشاذگ  تنم  نیملسم  رب  ار  نآ  میرک  دنوادخ  ك_ه 

 . تسا یفاک  نشور ,  الماک  بلطم  نیا  يارب  دهاش , رادقم  نیا 

ملسمو ج3 ص يراخب  رب  دوخ  كردتسمرد  يروباشین  مکاح  هّللادبع  وبا  ظفاح  ماما  طسو  _ث ت_ يد _ن ح_ يا ن_ق_ل   _ 2
 . نانبل توریب ,  هفرعملا  راد  تاراشتنا  هباحصلا  هفرعم  باتک   109

: دـیو هدرک م_ي گ_ تیاور  مقرا  نب  دـیز  زا  لـیفطلا  یبا  زا  تباـث  یبا  نب  بیبح  زا  شمعا  زا  هناو )  _و ع_ با  ) ار _ث  يد ح_
زی ار ت_م_ يا  _ه  طو _ح_ مداد روتـسد  هدومن  فقوت  مخریدـغ  راـنک  تشگ ,  یم  زاـب  عادولا  هجح  زا  ص )   ) هّللا لوـسر  یتـقو 

مکیف كرات  ینا  تبجاف ,  تیعد  دق  یناک  دومرف : سپس  دندرک ,
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 , ضوحلا یل  ادری ع_ یتح  اقرتفی  نل  اـمهناف  اـمهیف  ینوفلخت  فیک  اورظناـف  یترتعو  هّللا  باـتک  رخـالا  نم  ربکا  اـمهد  _ حا نیلقثلا 
زا یکی  مراذگ ,  یم  یقاب  اهبنارگ  تناماود  امـش  نایم  رد  نم  میامن  تباجاو  هدش  توعد  دنوادخ ) يوس  زا   ) نم هک  تسا  کیدزن 
ادج رگیدکی  زا  زگرهود  نآ  دـینک , یم  راتفر  اهنآ  اب  زا م_ن  هنوگچ پ_س  دـینیبب  مترتعو ,  ادـخ  باتک  تسا ,  رتگرزب  يرگید 

يادـخ نمؤم ,  لـک  یلوم  اـناو  يـالوم ,  لـجوزع  هّللا  نا  دوزفا : سپـس  _د , نو _ شدراو نم  رب  ضوح  راـنک  رد  اـت  دـش  دـنهاوخن 
هک م_ن ره  هیلو ,  اذـهف  هالوم  تنک  نم  تفگو :  تفرگ  ار  یلع  تسد  هاگنآ  متـسه ,  نمؤم  ره  يالوم  نمو  نم ,  يالوم  لجوزع 

 . تسا وا  یلو  نیا   , متسه وا  يالو  م_

یلع تسا  بجاو  همه  رب  وا  زا  يوریپ  هکنآو  اهنآ  سار  ردو  تیب  لها  زا  درف  نیلوا  هک  دـنک  یم  دـیکات  ص )   ) هّللا لوسر  نیارباـنب 
 . تسا (ع ) 

_ن با زا  یبا ط_ف_ي_ل  زا  شردـپ  زا  لیهک  نب  یملـس  نب  دـمحم  زا  لقن  هب  ینامرک  میهاربا  نب  ناـسح )   ) زا ار  نآ  نینچمه 
 :... . تسا هدینش  مقرا  نب  دیز  زا  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلثاو 

مهـسفنا نم  نینمؤملاـب  یلوا  ینا  نوـملعت  تفگ :  سپـس   : ) تسا هدوـمن  هفاـضاو  هدرک  تیاور  تشذـگ  هـچنآ  دـننام  ار  ثیدـحو 
تنک نم  تفگ :  يرآ ,  دـنتفگ : اهنآو  دومرف  رارکت  راب  هس  ار  نیا  مراد ,  تیالواهنآ  دوخ  رب  نینمؤم  زا  شیب  نم  هک  دـیناد  م_ي_

 (. تساوا يالوم  یلع  متسه ,  وا  يالوم  نم  هک  ره  هالوم ,  یلعف  هالوم 

تیاور زین  رگید  هار  ود  زا  ار  نیا  مکاح 
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 . میدرک افتکا  لقن  ود  نیا  هب  راصتخا  يارب  ام  هک  هدرک 

ملـسمو يراخب  طرـش  هب  نآ  تحـص  هب  مکحو  هدرک  لقنار  نآ  مکاح  هک  تسا  نیا  نآ  رتاوتو  ثیدـح  تحـص  رب  لیالد  هلمج  زا 
 . تسا هدومن 

 : نانبل توریب ,  رداص  راد  تاراـشتنا  ص 2617 14 59  دمحا , دنـسم  زا  ج3  لبنح :  نب  دـمحا  دز  _ث ن_ يد _ت ح_ ياور  _ 3
دیعـس وـبا  زا  یفوـع  هیطع  زا  شمعا  زا  هحلط ,  یبا  نبا  ینعی  دـمحم  زا  رظنلا  وـبا  زا  شردـپ  زا  هّللادـبع  تـسا  هدر  _ت ك_ ياور
تناما ود  امـش  نایم  رد  نم  منک ,  تبا  _ جاو هدش  توعد  ادخ ) يوس  زا   ) نم هک  تسا  کیدزن  دومرف : هک  (ص ,)  ربمایپزا يردـخ 

 . مترتعو لجوزع  دنوادخ  باتک  ما  هتشاذگ  یقاب  اهبنارگ 

مود تمسق 

ود نآ  هدادربخ  ار  هاگآو م_ فیطل  دـنوادخ  هک  متیب  لها  مترتعو  نیمز ,  هب  اـت  نامـسآزا  لـصتم  تسا  ینامـسیر  ادـخ  باـت  ك_
دروـخ رب  ود  نآ  اـب  نـم  زا  سپ  هنوـگچ  دـینیبب  سپ  دـنوش , دراو  نـم  رب  ضوـح  راـنک  رد  اـت  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره 

.درکدیهاوخ

يرد وـبا س_ع_ي_د خ_ زا  هیطع  زا  نامیلـس  یبا  نبا  ینعی  کلملادـبع  زا  ریمن  نبا  زا  شردـپ  زا  هّللادـبع  زا   ) رگید تـیاور  ردو 
يرگید زا  یکی   , ما هتـشاذگ  یقاـب  امـش  ناـیم  رد  اـهبنارگ  _ت  نا _ ما ود  م_ن  دو : _ مر ف_ ص )   ) هـّللا لو  _ سر گ_ف_ت : 
زگرهود نآ  هک  دینادب  متیب ,  لها  مترتعو  نیمز ,  هب  نامـسآ  زا  لصتم  تسا  ینامـسیر  هک  لجوزع  دـنوادخ  باتک  تسا ,  رتگرزب 

دـش لقن  هچنآ  زا  ریغ  فلتخم  ياههار  زا  ار  ثیدح  نیا  دمحا  دنوشدراو ,) نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا 
 . تسا هدرک  تیاور 

4
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 . یبرعلا ثارتلا  ءایحاراد  تاراشتنا  ج5 ص 663 662  يذمرت :  طسوت  ثیدح  تیاور  _ 

ود ره  شمعاو  دیعـس  وباو  هدرک  تیاور  هیطع  زا  شمعا  دیوگ : یم  هدرک  لقن  لیـضف  نب  دمحم  زا  یفوک  رذن  ع_ل_ي ب_ن م_
نآ هب  رگا  هک  ار  هچنآ  ما  هتشاذگ  یقابا  نایم ش_م_ رد  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  دنتفگ : مقرا ,  نب  دیز  زا  تباث  یبا  نب  بیبح  زا 
هک تساادـخ  باتک  یکی  تسا ,  رت  میظع  ير  _گ_ يد زا  ي_ك_ي  دـش , دـیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دـیوش  کسمتم 
رد هکنآ  اـت  دـش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  ود  نیاو  متیب ,  لـها  مترتـع  يرگ  _ يدو نیمز  اـت  نامـسآ  زا  لـصتم  تسا  ینامـسیر 

.دینک یمراتفر  اهنآ  اب  نم  زا  سپ  هنوگچ  دینیبب  سپ  دنوش , دراو  نم  رب  ضوحرانک 

_ر ب_ن زا ج_با شردـپ  زا  دـمحم  نـب  رفعج  زا  یطاـمنا  نـسح  نـب  دـیز  زا  دـنک  یم  تـیاور  یفوـک  نمحرلادـبع  نـب  رــصن  )
یم ینارنخـسو  دوب  رتـش  رب  راوس  مدـید ,  رد ح_ج  _ه  فر زور ع_ ار  _ب_ر(ص )  ما _د:پ_ي_ يو م_ي گ_ هّللاد ,  ع_ب_

, دـیوش یمن  هارمگ  زگره  دـینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  مداد  رارقامـش  يارب  ار  يزیچ  دوـخ  زا  دـعب  نم  مدرم ,  يا  دوـمرف : یم  درک ,
 (. متیب لها  مترتعو  ادخ  باتک 

هدر ك_ ن_ق_ل  لاـس 975  ياـفوتم  يدـنه ,  نیدـلا  ناـسح  نب  یقتملا  یلع  نیدـلاءالع  همـالع  ار  ثیدـح  نـیا  نـینچمه   _ 5
هنـسلاو ص 172 _ك_ت_با  لا ماصتعالا ب_ یف  مود  باب  لوا  ءزج  لاعفالاو  لوقالا  ننـس  یف  لامعلا  زنک   ) باـتک رد  _ت  سا

(. 872 و873 , 871 هرامش 870 , ثیدح   1985 لاس مجنپ  پاچ  توریب ,  هلاسرلا  هسسؤم  تاراشتنا 

هدرک تیاورار  ثیدح  نیا  هک  ییاهباتک  مامتو  هداد  همادا  ار  ثحب  نیا  میهاوخب  رگا 
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 . دراد لقتسم  یباتک  هب  زاینو  دش  دهاوخ  ینالوط  نخس  مینک ,  حرطم  دنا 

 . میروآ یم  هنومن  ناونع  هب  دنا  هدر  ار ن_ق_ل ك_ نآ  هک  ییاملعو  ظافح  زا  يا  هدع  مان  اجنیا  رد  ام 

ظفاح  _ 1 اهنآ : مان  نونکاو  درک , هعجارم  يرتست ج9 ص 311 هّللادسا  فیلات  قحلا  قاقحا  باتک  هب  ناوت  یمرتشیب  تاعالطا  يارب 
(. ریغصلا مجعملا   ) باتک رد  لاس 360  يافوتم  یناربط 

 (. یبقعلا رئاخذ   ) باتک رد  يربط  نیدلا  بحم  همالع   _ 2

 (. نیطمسلا دئارف   ) باتک رد  ینیومح  رکب  یبا  نب  دمحم  نب  میهاربا  خیش  همالع   _ 3

 (. يربکلا تاقبطلا   ) باتک رد  دعس  نبا  ناشیا  زا  لقن  هبو   _ 4

(. دئاوزلا عمجم   ) باتک رد  یمثیه  نیدلا  رون  ظفاح   _ 5

 (. تیملا ءایحا   ) رد یطویس  ظفاح   _ 6

 (. هیندللا بهاوملا   ) رد ینالقسع  ظفاح   _ 7

 (. هیدمحملا راونالا   ) رد یناهبن  همالع   _ 8

 . ننس رد  یمراد  همالع   _ 9

 (. يربکلا ننسلا   ) رد یقهیب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  رکب  وبا  ظفاح   _ 10

 (. هنسلا حیباصم   ) رد يوغب  همالع   _ 11

 (. نآرقلا ریسفت   ) رد یقشمد  ریثک  نب  ءادفلاوبا  ظفاح   _ 12

رد يرجه  لاـس 914 ياــفوتم  یکم  یمثیه  رجح  _م_د ب_ن  حا گرز  ثد ب_ م_ح_ لوصـالا 14 _  عماـج  رد  ریثا  نبا   _ 13
هرهاـقلا هبتکم  لاـس 1965  مود ,  پاـچ  هقدــنزلاو )  عدــبلا  _ل  ها در ع_ل_ي  _ لا _ه ف_ي  قر _م_ح_ لا قـعاوصلا   ) باــتک

 . هدحتملا هینفلا  هعابطلا  هکرش  تاراشتنا 

زا ك_ه  دراد , يداــیز  ناــیوار  نـیلقث  هـب  کــسمت  ثیدــح  هـک  نادــبو  : ) دــیوگ یم  نـیلقث  ثیدــح  لــقن  زا  سپ  ناــش  _ يا
هد _ مآ _تا  ياور نیا  زا  یـضعب  ردو  دراد , یلـصفم  ییاور  ياههارو  تسا ,  هدـش  لـقن  یبا  _ن_د ص_ح_ چو ب_ي_س_ت 

یضعبردو هدومرف  هفرع  رد  عادولا  هجح  رد  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


هکنیا ایو  دوب  ناشیا  باحـصا  زا  ولمم  قاطا  هک  یلاحرد  تسا ,  هدومرف  يرامیب  ما  _ن_ه ه_ن_گ_ يد رد م_ ار  نآ  هکنیا  رگید 
_تا ياور نیا  نایمو  تسا ,  هدوب  فئاـط  زا  تعجارم  ماـگنه  ناـشیا  ینارنخـس  رد  یتاـیاور  ردو  هت  _م گ_ف_ خر _ يد رد غ_

ترتعوزیزع باتک  تلزن  هب م_ رتشیب  هجوت  رطاخ  هب  ار  عوضوم  نیا  ناشیا  هکدرادـن  یعناـم  اریز  درادـن  دوجو  _ي  _تا فا م_ن_
 . دشاب هدرک  رارکت  اهناکم  نآ  مامت  رد  رهطم 

لها یف  ینوفلخا  دوب : نیا  دـندومرف  (ص )  ربمایپ هک  يا  هلمج  نیرخآ  هک  تسا  هدـمآ  رم  _ن ع_ با زا  لقن  هب  یناربط  تیاور  ردو 
.دینک تاعارم  متیب  لها  ردارم  نم ,  زا  سپ   , ] یتیب

هاـیندو هنید  هّللا  ظـفح  نهظفح  نمف  تاـمرح ,  ثـالث  لـجوز  هّلل ع_ نا  دومرف : هک  تسا  خیـشلا  وباو  یناربط  زا  رگید  یتیاور  ردو 
نید دـنوادخ  دـنک  تاعارم  ار  اـهنآ  هک  ره  دراد , میرح  هس  لـجوزع  دـنوادخ  هترخآ ,  ـالو  هاـیند  هّللا  ظـفحی  مل  نهظفحی  مل  نمو 

 . درک دهاوخن  ظفح  ار  شترخآو  ایند  دنوادخ  دنکن  تاعارم  هک  رهو  دنک  یم  _ف_ظ  حار وا  يایندو 

؟  دنتسه هچ  اهنآ  مدیسر :  دیوگ پ_ یم  يوار 

 ( . نم نادنواشیوخ   ) نم محر  میرحو  نم  میرح  مالسا ,  میرح  یمحر ,  همرحو  یتمرحو  مالسالا  همرح  دومرف :

؟  تسا هدیشک  تسد  دوخ  تیب  لها  زا  (ص )  دمحم رگم  مدرم ,  يا  تفگ :  رکبوبا )  ) قیدص هک  تسا  يراخب  زا  یتیاور  ردو 

 . دینکن _ت  يذاار _ه_ا  نآو هتشاد  هگن  اهنآ  رد  ار  ربمایپ  میرح  هکنیا  ینعی 

مکمـصاخا یناف  اریخ , یتیب  لـهاب  یـصوت  _ سا دومرف : (ص )  ربماـیپ هک  دـنا  هدرک  تیاور  دوخ  هریـس  رد  (( 72  )) المو دعـس  نباو 
متیب لها  هرا  _ برد ار  را ش_م_ا  _ن_ لا لخد  همصخا  نمو  همصخا ,  همصخ  نکا  نموادغ  مهنع 
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ار وا  مشاـب  وا  مصخ  _ر ك_ه م_ن  هو همـصاخمامش م_ي ك_ن_م ,  اـب  ادرف  نم  هراـب  نیا  ردو  منک ,  یم  تیـصو  ییوـکین  هـب 
 . دور یم  منهج  هب  مهد  تسکش  ار  هک  رهو  داد , مهاوخ  تسکش 

يدهع دیامن , ظفح  متیب  لها  هرابرد  ار  تمرح م_ هک  ره  ادهع  هّللا  دنع  ذختا  دـقف  یتیب  لها  یف  ینظفح  نم  : دومرف ربمایپ  نینچمه 
 .. . تسا هدروآ  تسدب  ادخ  دزن  دوخ  يارب 

, الیبس هبر  یلا  ذـختا  ءاش  نمف  ایندـلا  یف  اهناصغاو  هنجلا  یف  هرجـش  یتیب  لهاو  اـنا  تسا :  هدروآ  ار  تیاور  نیا  دعـس  نبا  نینچمه 
هب دوخ  يارب  یهار  هلیـسونیدب  دـهاوخب  هک  ره  تسا ,  اـیند  رد  نآ  ياـه  هخاـش  هک  میتسه  تشهب  رد  تخرد  کـی  متیب  لـهاو  نم 

 . ..دبایب شیوخ  يادخ  يوس 

فیرحت نیدـلا  اذـه  نع  نوفنی  یتیب ,  لها  نم  لودـع  یتما  یف  فلخ  لـک  یف   : تسا هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  زین  هریـس  رد  ـالم 
ره رد  نودـفوت ,  نم  اورظناف  لـجو  زع  هّللا  یلا  مکدوفو  _ت_ك_م  مئا ناو  ـالا  نیلهاـجلا ,  لـیواتو  نیلطبملا  لاـحتناو  نیلاـضلا 

لیواتو نایوگ  هوای  تعدب  ناهارمگ ,  فیرحت  زا  ار  نید  نیا  هک  دنراد  دوجو  مت ,  _ل ب_ي_ هازا یلداع  دارفا  نم  تما  زا  یلسن 
هب ار  یناسک  دیشاب چ_ه  هجوتم  سپ  دنتـسه , دنوادخ  دزن  امـش  ناگدنیامن  امـش  نایاوشیپ  هک  دینادب  دننک , یم  يزاسکاپ  نالهاج 
هک دـیمان , نی )  ث_ق_ل_  ) ار دو  ترتـعو خ_ نآرق  ص )   ) هّللا لوسر  : دـیوگ یم  هاـگنآ  ,.... دـیتسرف یم  شیوخ  هدـنیامن  ناوـنع 

تـسا مهم  رایـسبو  تمیق ,  نارگ  زیچ  ره  ین  لقثو ب_م_ع_ تسا  نادـنواشیوخ  نیرت  کیدزنو  لـسن  هداوناـخ ,  ینعم  هب  ترتع 
یندل مولع  همشچرس  اهنآ  زا  کیره  نوچ  دنا , نینچ  ود  نآو 
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ما _ك_ حاو _ي  لا تمکحو ه_يا م_ت_ع_ رارـساو  تسین ,)  ینتفرگ  دایو  هدش  ماهلا  دـنوادخ  فرط  زا  امیقتـسم  هک  یمولع  )
هدومرفو , اهنآ زا  يریگدایو  اـهنآ  هب  کـس  _م_ تو يوریپ  رب  تسا  هدرکدـیکات  ص )   ) هّللا لوسر  ببـس  نیدـب  دنـشاب , یم  یعرش 
 . داد رارق  تیب  لها  ام  نایم  رد  ار  تمکح  هک  ار  ادخ  منک  یم  شیاتس  تیبلا ,  لها  همکحلا  انیف  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  تسا : 

دیکاـت هتبلا  تسا ,  اـهنآ  قوقح  تاـعارمرد  تیلوؤـسم  ینیگنـس  لـیلد  هب  نیل  اـهنآ ب_ه ث_ق_ يراذـگمان  تسا :  هدـش  هتفگو 
ار _ يز دنتسه  وا  لوسر  تنـسوادخ  باتک  هب  هاگآ  هک  تسا  تیب  لها  زا  يدارفا  هب  طوبرم  تیب  لها  هب  تبـسن  ثیدح  رد  دوجوم 

تـسا هدمآ  یل  ربخ ق_ب_ رد  بلطم  نیا  دییاتو  ضوح  هب  ندیـسر  ات  دنوش  یمنادج  ادخ  باتک  زا  هک  دـن  _ه_ا ه_س_ت_ نآ
هک دـنراد  ار  زاـیتما  نـیا  اـملع  ریاـس  هـب  تبــسن  اـهنآو  دنارتانادامــش , زا  اـهنآ  اریز  دــیهدن  داـی  يزیچ  اـهنآ  هـبو  دوـمرف : یم  هـک 

 (. تسا هداد  رارق  رهطمو  كاپ  ار  اهنآو  رود , اهنآ  زا  ار  يدیلپدنوادخ 

ناـشیا تیب  لـها  رد  ار  (ص )  ادـخ لوسر  تمرحاـیآ  يا ,  هتفگ  اـجنیا  رد  هچنآ  يدرک  تاـعارم  وـت  اـیآ  رجح !  _ن  با يا  لا  ح_
اتقم ربک   ) دیرادن لد  رد  ار  هچنآ  دیروآ  یم  نابز  هب  هکنآ  ای  یتفرگ !؟  اهنآ  زا  ار  دوخ  نیدو  هدوب  اهنآ  یلاومایآ  يدومن ,  تاعارم 

.دینک یمن  لمع  ار  هچنآدیئوگب  هک  تسا  دنسپان  رایسب  دنوادخ  دزن  (( , 73  ( )) نولعفت ام ال  اولوقت  نا  هّللا  دنع 

انبح نوعدـی  دنتـسه , اـم  قح  ندرک  لاـمیاپ  لابندـبودنراد  ار  اـم  تبحم  ياـعدا  دوـمرف : هک  ع )   ) قداـص ماـما  نخـس  تسا  ح_ق 
.انقوقع نوعبتیو 

ياعدا وا  لاثماو  رجح  نبا 
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 . دننک یم  يوریپ  اهنآ  زاو  دنا  هدرک  ملظ  تی  لها ب_ هب  هک  دنریگ  یم  یناسک  زا  اردوخ  نید  یلو  دنراد  ار  تیب  لها  تبحم 

یفرط زاو  درک  يوریپ  اـهنآ  زا  دـیاب  هک  دـنک  یم  فارتعاو  دـیوگ  یمار  تیب  لـها  لـئاضف  یفرط  زا  هک  تسا  رجح  نبا  ناـمه  نیا 
ابو درامــش  یم  هارمگ  هور ه_يا  _ گءز ار ج_ _ه_ا  نآ هدر و  شقعاوــص ب_ر ش_ي_ع_ه ك_ رد  يا  هـلمح  ناــنچ  رگید 

.دزات یم  اهنآ  رب  اهازسان  نیرت  حیبقو  اه  تمهت  نیرت  تشز 

رب ییاه  لاکـشا  دنا !؟  هتفرگاهنآ  زا  ار  ادـخ  نید  هدوب ,  تیب  لها  وریپ  اهنآ  هک  تسا  نیازج  ایآ  رجح !؟  نبا  يا  تسیچ  اهنآ  هانگ 
 : نیلقث ثیدح 

يزوج نبا  لاکشا 

هّللا ك_ت_با   ) نـیلقث ثیدـح  لـقن  زا  سپ  (( 74  ( )) هیهاوـلا ثیداـحالا  یف  هیهاـنتملا  لـلعلا   ) باـتک رد  يزو  _ن ج_ با ( 1)
ییحیو دـمحا  هک  دراددوـجو  هیطع  نآ  دنـس  رد  تسین ,  حیحـص  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  هـتفرگ  لاکـشا  نآ  دنـس  رب  یترت )  _ عو

یثیبخ یـضفار  , دروخ یمن  دردـب  وا  : دـیوگ یم  شا  هراـبرد  ییحی  هک  سودـقلادبع  نبا  رگیدو  دـنا  هدرک  فیعـضت  ار  وا  نارگیدو 
یـسک تسین ,  لوـبق  لـباق  وا  دـنیوگ : یم  ییحیو  دـمحا  تسا  ثیدـحد  رد س_ن_ هک  رهاد  نب  هّللادـبع  هراـبرد  نینچمهو  تسا 

 . تسا هتفگن  یبوخ  نخس  يو  هرابرد 

لاکشا عفر 

.دش هتفگ  هک  هنوگنامه  دراد , يددعتم  ياهدنس  هکلب  تسا ,  هدشن  لقن  دنس  نیا  اب  اهنت  نیلقث  ثید  ح_ ( 1

_ت ياور فرـص  هـک  یلاـح  رد  قیرطدـنچ ,  زا  مـهنآ  تـسا ,  هدرک  لـقن  دوـخ  حیحـص  رد  ار  ثـید  _ن ح_ يا م_س_ل_م  ( 2
رظن فالتخا  نآ  رد  تنـس  لها  هک  تسا  یبلطم  نیاو  دـشاب  قیرط  کی  زا  دـنچ  ره  تسا  یفاکدنـس  تحـص  تاـبثا  يارب  ملـس  م_

.دنرادن

هب دوش  یم  یهتنم  وا  دانـسا  تسا ,  هدرک  تیاوردوخ  حیحـص  رد  قیرط  نیدـنچ  زا  ار  ثیدـح  نیا  يذـمرت  ه_م_چ_ن_ي_ن  ( 3
 . هفیذحو دیعس  وبا  رذوبا ,  , مقرا نب  دیز  رباج ,

نوتم زا  جرا  ار خ_ _ث_ي  يد ها ح_ _ گر پ_س ه_ دیوگ : یم  نینچ  ج1 ص 99  تاعوضوملا )   ) باتک رد  يزوج ,  نبا  ( 4
ار نآ  هباشم  رگا  نک ,  لمات  ثیدح  رد  یتفای ,  اهنآ ) لاثماو  يذ ,  _ مر _ تو دواد  یبا  ننس  نیحیحص ,  , دمحا دنسم  اطوم ,  ) مالسا

هدرک لمعدوخ  نخـس  فالخ  اجنیا  رد  يزوج  نبا  سپ  هدـب ,  ار  نآ  ندوب  تسرد  لام  _ت_ حا يدرک  ادـیپ  ناـسحو  حاحـص  رد 
نوتم ار  اهنآوا  هچنآ  رد  دیدید  هک  هنوگنامه  ثیدح  نیا  اریز  تسا , 
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 . تسا هدش  تیاور  هدیمان  مالسا 

شا هرابرد  ینالقـس  رجح ع_ نبا  هدرک ,  دـییات )  ) قیثوتار وا  دعـس  نبا  اریز  تسین  تسرد  هیطع  هراـبرد  يزوج  نبا  س_خ_ن  ( 5
وا زا  هک  تشون  مساق  نب  دمحم  دوخ  هدناشن  تسد  هب  جاجح  دـنتفر , ترفاسم  هب  ثعـشا  نبا  اب  هیطع  تفگ :  دعـس  نبا  دـیوگ : یم 

ار هیطع  مساق  نب  دمحم  دـشارتبار , وا  شیرو  هدز  قالـش  هبرـض  دـصراه  ار چ_ يو  درکن  نینچ  رگا  دیوگازـسان , ار  یلع  دـهاوخب 
اجنآ رد  هتفر  ناسارخ  هب  نآزا  سپ  هیطع  درک , ارجا  شا  هرابرد  ار  جاجح  مکح  اذلو  دشن , يراک  نینچ  هب  رـضاح  وا  یلو  تساوخ 

لا رد س_ هـکنآ  اـت  دــنام  اـجنآ  رد  هتــشگزاب  قارع  هـب  هـیطع  هاـگنآ  دــش , قارع  یلاو  هریبـه  نـب  رمع  هـکنآ  اـت  تفاــی  تماــقا 
 . _ت فا _تا ي_ فو هدو  ي_ك_ص_د 

(( . 75  )) دراد یبوخ  ثیداحاو  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  دوب  دامتعا  درو  يدر م_ وا م_

ینمـشد م_ي تیب  لـها  اـب  تدـشب  هک  تسا  یناـسک  زا  ینعی  تـسا ,  یبصاـن  دعـس  _ن  با _ي_م ك_ه  ناد ض_م_ن_ا ب_
 . تسا هتسناد  فیعض  يوار  ناونع  هب  ار  ع )   ) قداصرفعج ماما  هک  یئاج  ت_ا  _د , نزرو

 . تسا یفاک  فیرح  ربارب  رد  هیطع  يارب  دعس  نبا  دییات  نیاربانب 

, دا _ت_م_ عا دروـم  درف  زا  رگم  دـنک  یمن  تیاوردـمحا  هک  تـسا  حـضاوو  تـسا  لـبنح  نـب  دـمحا  لا  _ جر زا  ع_ط_ي_ه  ( 6
تسا هدرمـش  فیع  ار ض_ هیطع  دمحا , هکنیا  ياعدا  سپ  تسا ,  هدر  وا ن_ق_ل ك_ زا  يدا  _ يز _ت ه_يا  ياور _م_د  حاو

 . تسا ضحم  غورد 

هیمیت نبا  ینعیام  نیفلاخم  دامتعا , دروم  درف  زا  رگم  درک  تیاور ن_م_ي  دنک  تمحر  ار  واادخ  دـمحاو  دـیوگ : یم  یکبـس  یقت 
.دنا هتفگ  تحارص  هب  ار  بلطم  نیا 

يرکب باوج  رد  هک  یباتکرد  هیمیت  نبا 
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: دـنا عونود  رب  دـنا  لیدـعتو  حرج  هب  لئاق  هک  ثیدـح  ءاـمل  زا ع_ یناـسک  دـیوگ : یم  تسا  هدرک  فیلاـت  وا , زا  هتـشون  هد  زا  سپ 
 .. . لبنح نب  دمحاو   ... کلامدننام دننک  یمن  تیاور  دامتعا  دروم  درف  زا  زج  اهنآ  زا  یضعب 

هـشدخ هیطع  رب  وا  هکدرادن  ینعم  اذلو  دنک  یمن  تیاور  نیدمتعم  زا  زج  دـمحا  هکنیا  تهج  تسا  سب  ار  ام  نیفلاخم  نخـس  نیاو 
(( . 76  )) دنک دراو  يا 

 . دنک یم  دییات  ار  وا  يزوج  _ن  با س_ب_ط  ( 7

هب باطخ  (ص )  ربمایپ نخـس  اد  _ت_ با وا  _د , ناد دودر م_ي  ار م_ وا  فیعـضتو  هدرمـش  داـمتعادروم  ار  هیطع  تحارـص  هب  وا 
دجـسم نیا  رد  هک  تسین  زیاج  وتو  نم  زج  یـسک  يارب   , ] كریغو يریغدجـسم  _ لا اذـه  یف  بنجی  نا  دـحال  لحی  ـال  ع :)   ) یلع

هک دـننک  لالدتـسا  ثیدـح  فعـض  ياربو  تـسا  فیعـض  هیطعدـنیوگب  رگا  سپ  دـیوگ : یم  سپــس  هدرک  لـقن  ار  دـشاب ,] بـنج 
.دیدنخو دینش  نم  زا  وا  ای   , مدناوخ يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  يارب  ار  ثیدح  _ن  يا _ت :  سا يذ گ_ف_ت_ه  _ مر ت_

هکنیا رب  ینبم  يذـمرت  لوق  اـماو  تسا  داـمتعا  درومو  هدرک  تیاور  هباحـصو  ساـبع  نبا  زا  یفوع  هیطع  هک :  تسا  _ن  يا باو  ج_
رد هن  كاپ ,  درف  رب  رگم  مناد  یمن  لالحار  نآ  تسا :  (ص )  ربمایپ نخـس  نیا  رطاخب  تسا  هدیدنخ  ثیدـح  نیا  ندینـش  اب  يراخب 

 . تبانج لاح  رد  هنو  ضیح  لاح 

دنک لس  _ك_ه غ_ نآ ات  تسین  زیاج  دـیوگ  یم  هفینحوباو  دـنک  روبع  دجـسم  زا  هک  تسا  زیاـج  بنج  يارب  دـیوگ : یم  یعفاـش 
تـسا هدوب  (ص )  ربمایپ صوصخم  یلئاسم  هک  هنوگناـمه  هدوب ,  وا  صوصخم  انثتـسا  نیا  هک  دوش  یم  نیارب  لـمح  یلع  ثیدـحو 

(( . 77 ))

_يا عدا ( 8
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هدرک لـقن  نیعم  نبا  زا  يرود  اریز  تسا  دودرم  زین  تسا  هدرک  فیعـضت  ار  هیطع  نیعم  نب  ییحی  هکن  _ يا يزو ب_ر  _ن ج_ با
 . تسا یحلاص  درم  هیطع  هک  تسا 

(( . 78  )) تسا یحلاص  درم  وا  هک  تسا  هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  يرود  دیوگ : یم  نینچ  هیطع  لاح  حرش  رد  رجح  نبا  ظفاح 

 . تسین حیحص  هداد  تبسن  نیعم  نب  ییحی  هب  يزوج  نبا  هچنآ  نیاربانب 

_ث يد ح_ هـیطع ,  ندـش  فیعـض  اـب  دـنک  یم  لاـیخ  وا  اریز  تـسا  لـهاج  رایـسب  نـیلقث  ثیدـح  هـب  تبـس  يزو ن_ _ن ج_ با
, دنز یمن  نیلقث  ثیدح  هب  يررض  چیه  وا  فیعضت  ای  دییات  هکیلاح  رد  , دوش یم  ث_ق_ل_ي_ن ن_ي_ز ت_ض_ع_ي_ف 

دور یمرامشب  هباحص  زا  لیفط  وباو  هدوم  لقن ن_ دیعس  وبا  زا  زین  لیفطوبا  تسا  هدرک  تیاور  دیعس  وبا  زا  هیطع  هک  ار  یثیدح  اریز 
.

 . لیفط وبا  هچ  دشاب  هیطع  هار  زا  هچ  تسیندیع  وبا س_ تیاور  هب  هتسب  نیلقث  ثیدح  یتسرد  هتشذگ  نآ  زا 

نیا هب  دناسر , یمن  ثیدـح  هب  يررـض  مه  زا  _د ب_ هار ض_ع_ي_ف ب_شا ود  ره  زا  دیعـس  وبا  تیاور  هک  مینک  ضرف  رگا 
 . تسا فلتخم  ياه  تیاورو  اه  هار  ياراد  ثیدح  هک  لیلد 

سودقلادبع نبا  فیعضت  رد  يزوج  نبا  لاکشا  عفر 

 , _ت سا دودر  يو م_ زا  یـسیع  نب  دمحم  ظفاح  دییات  لیلد  هب  زین  سودقلادبع ,  نب  هّللادبع  هرابرد  يزوج  نبا  کیکـش  ت_ ( 1
دامتعا دروم  وا  هک  دیوگ  یم  هدرک ,  لقن  یسیع  نب  دمحم  زا  يدع  نبا  دیوگ : یم  هدربمان ,  هّللادبع  لاح  حرـشرد  یـسدقم  ظفاح 

(( . 79  )) تسا

(( . 80  )) تسا دامتعا  دروم  وا  تسا :  هتفگ  هک  تسا  هدش  لقن  یسیع  نب  دمحم  زا  دیوگ : یم  ینالقسع  رجح  _ن  با _ظ  فا ح_

رد یبهذ  ظفاح  زین  یسیع  نب  دمحم  صخش  هرابرد 
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هک مدـیدن  یثدـحم  چـیه  نم  تسا ,  ناـنی  _م_ طاو دا  _ت_م_ عا درو  وا م_ تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  متاـح  وبازا  وا  لاـح  حرش 
 . تسا دامتعا  دروم  وا  دیوگ : یم  زین  دواد  وبا  دشاب , هدرک  ظفح  یسیع  نب  دمحم  زا  رتهب  ار  ثیدح  باوبا 

نبا دـیوگ : یم  وا  لاـح  حرـش  رد  رجح  نباو  تـسا  هدروآ  ناـنیمطا  لـباق  دارفا  ناـی  رد م_ ار  وا  نا  م_ح_م_د ب_ن ح_ب_ ( 2
(( . 81  )) تسا هدرب  مان  نانیمطادروم  دارفا  نایم  رد  ار  وا  نابح 

.دنناد یم  نانیمطادروم  ار  وا  نابح  نباو  يراخب  دیوگ : یم  دئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ( 3

تیاور فیعـض  دارفا  زا  یلو  تسا ,  وگتـسار  لصا  رد  وا  تفگ :  يراخب  دـیوگ : یم  وا  لاح  حر  رد ش_ _ي  نـال ع_س_ق_ ( 4
(( . 82  )) دنک یم 

تیاور م_ي فیعـض  دارفا  زا  وا  هک  تـسا  نـیا  يو  دـییات  زا  دـعب  سودـقلادبع  _ن  با يرا ب_ر  لا ب_خ_ _ك_ شا پ_س 
دنک یم  تیاور  شمعا  زا  ار  نیلقث  ثیدـح  سودـقلادبع  نبا  اریز  تسین  دراو  ثیدـح  نیا  هرابرد  لاکـشا  نیا  _ي  لو ك_ن_د ,

 . تسا دامتعا  دروم  واو 

رد يراـخ  لا ب_ _ جر زا  ص 430 , بیذهتلا ج1  بیرقتو  ص 303 بیذهتلا ج5  بیذـهت  لقن  قبط  سودـقلادبع  نب  هّللادـبع  ( 5
 . باتک هیشاح  رد  دنچ  ره  تسا  هدرک  لقنوا  زا  يراخب  هک  وا  دییات  يارب  تسا  یفاک  نیمهو  تسا ,  وا  حیحص  ياه  هیشاح 

يرا لا ب_خ_ _ جر هب  تبـسن  هـک  یناـسک  باوـج  رد  يراـخبلا  حیحـص  حرـش  یف  يراـبلا  حـتف  همدـقم  رد  ینالقـسع  رجح  نـبا 
لوق لقن  هک  دـنادب  یفاـصنا  اـب  ره  هک  تسا  راوازـس  عوضوم ,  رد  دورو  زا  لـبق  دـیوگ : یمد  _ نا هدر  ت_ش_ك_ي_ك ك_

يو م_ي ك_ن_د مدعو غ_ف_ل_ت  تیاور  رد  تقد  تلادعرب ,  تلالد  يوار  ره  زا  يراخب  حیحص  بحاص 
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ینعم نیاو  دـنراد , رظن  قافتا  نی  هب ص_ح_ي_ح_ باتک  ود  نیا  يراذـگ  مان  رب  املع  روهمج  نیا  رب  هوـالعو   , ناـشیا رظ  رد ن_
 . تسین حرطم  تسا  هدشن  لقن  وا  زا  نیحیحص  رد  هک  یسک  يارب 

 . تسا يذمرت  لاجر  زا  سودقلادبع  نب  هّللادبع  ( 6

 , هیطع زا  شمعا  تیاور  رد  یتح  دناسر , یمن  ثیدح  تحص  هب  يررض  سودقلادبع  نب  هّللادبع  رد  کیکشت  نی  ه_م_چ_ن_ ( 7
 , هدرک تیاور  شمعا  زا  هک  تسین  سودقلادبع  نب  هّللادبع  اهنت  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز  دشاب  یمن  كوکشمزین  دیعـس  نبا  زا 

شمعا زا  زین  يذمرتودنـسم  رد  ناوز ض_ب_ي  نب ف_ض_ي_ل ب_ن غ_ دمحمو  یمای  فرـصم  نب  هحلط  نب  دمحم  هکلب 
 . تسا شمعا  تیاور  قدص  رب  لیلد  نیاو  دنا , هدومن  تیاور 

لیئارـسا وـبا  زاو  یمرزع  يرـسیم  ناـمیل  یبا س_ نب  کلملادـبع  زا  هکلبدـنک  یمن  لـقن  هیطع  زا  اـهنت  ار  ثیدـح  شمعا  نـینچمه 
یلجع دعـس  نب  نوراه  زا  نین  _م_چ_ هو هدر  _ت ك_ ياور _ت  سا دـمحا  دنـسم  رد  هچنآ  قبط  زین  یـسبع  هفیلخ  نب  لیعامـسا 

 . تسا هدرک  لقن  یناربط  مجعم  ربانب  یمیمت  لیعامسا  نب  ریثکو 

رهاد نب  هّللادبع  زا  يزوج  نبا  ینمض  فیعضت 

هک ره  زا  صخـشم  ان  لاکـشا  اریز  تسا  لیدـعتو  حرج  ینابمو  لوصا  فالخ  رهاد  نب  هّللادـبع  زا  يزوج  نبا  ینمـض  فیعـضت  ( 1
 . تسین لوبق  لباق  دشابدهاوخ 

هدرک یم  تـیاور  ار  نینمؤـملا  ریما  لـیاضف  هـکنیا  زج  تـسین  وا  رد  کیکـش  يار ت_ _ه_ي ب_ جو _ي_ل م_ لد ه_ي_چ  ( 2
تـسا مهتم  هراب  نیارد  واو  تسا  یلع  لیاضف  رد  وا  ياـه  تیاور  مومع  تفگ :  يدـع  نبا  : دـیوگ یم  یبهذ  هک  هنوگناـمه  تسا , 

 . تسین لوبق  لباق  ببس  نیدب  وا  فیعضتو  (( 83 ))

هّللاد هک ع_ب_ دنک  ثیدح  فیعضت  رد  یعسدح  نیا  ات  هکنیا  تسا  حیبقو  بیجع  يزوج  _ن  با را  رد ك_ _چ_ه  نآ ( 3
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دراو _ث  يد _ن ح_ يا دانـسا  زا  يدنـس  چـیه  رد  اـساسا  وا  هکیتروـص  رد  دـیامن , دراو  ثـید  رد س_ن_د ح_ ار  _ر  هاد ب_ن 
اهنآ دنـس  رد  اـیآ  دـیئامن , هع  _ جار میا م_ هدرکن  لـقن  هک  ییاـهتیاور  یتـحو  هتـشذگ  ياـهتیاور  هب  دـیناوت  یم  تسا !  هد  ن_ش_

؟ دراد دوجو  رهاد  نب  هّللادبع 

رون دراد  میمصت  دنوادخ  یلو  منیب ,  یمن  اهنآ  قوقح  ندرک  یفخمو  تیب  لها  هب  تبس  توادعو ن_ بصن  زج  ار  ینعم  نیا  نم  !, 
.دنشاب یضاران  نارفاک  دنچره  دنک  لماک  ار  دوخ 

گرز رد ب_ دوش ك_ه پ_ هتفگ  دـیاش  دـیوگ : یم  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  زا  نیلقث  ثیدـح  لـقن  زا  سپ  يزوج  نبا  طبـس  ( 4
رکذ دش  لقن  هک  هنوگنامه  ثیدح  فیعضت  رد  يزوج  نبا  نخس  مامتو  تسا  هتفگ  نینچ   [ _ي_ه هاو _ لا  ] رد ك_ت_با ت_و 

دان _ سا ردو  _ت ,  سا هدروآ  لـئا )  _ف_ض_ لا  ) رد دـمحا  میدرک ,  تیاور  اـم  هک  ار  یثیدـح  تفگ :  مهاوخ  نم  تسا  هدرک 
مومعو يذمرتو  دوخ  ننس  رد  دواد  وبا  ار  ثیدح  نیاو  , دنشاب یمن  هدرک  فیعـضت  ار  اهنآ  گرزب  ردپ  هک  یناسک  زا  کی  چیه  نآ 

رد ار  ثیدح  نیا  تیاور  نم  دج  هنوگچ  هکنآ  بیجع  تسا ,  هدروآ  حاحـص  نیب  عم  رد ج_ ار  نآ  نیزرو  هدرک  تیاور  نیثدـحم 
(( . 84  ... )) تسا هدیدن  مقرا  نب  دیز  زا  لقن  هب  ملسم  حیحص 

زا چ_ن_ي_ن دوـش  یمن  لـفاغ  وا  ـالاو  تـسین  يزوـج  نـبا  راـک  هیجوـت  زج  يزیچ  تـسا  هـتفگ  يزوـج  نـبا  طبــس  هـچنآ  یلو 
یم وا  یلو  دراد , يزوج  نبا  هک  ییانـشآو  عالطا  مامت  اب  مهنآ  تسا ,  صخـشم  یمال  _ سا نو  رد م_ت_ _ث_ي ك_ه  يد ح_

 . تخاس حضتفم  ار  يو  وا , هرابرد  ادخ  رکم  یلو  دنک , رکمو  هداد  بیرف  دهاوخ 

هیمیت نبا  لاکشا 

هیمیت نبا  لاکشا 
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نیا هب  هراشا  باب  زا  ار  نآ  یلو  دوش , عقاو  ثحب  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رت  شزرا  یب  هنـسلا ,)  جاهنم   ) شباـتک رد  نیلقث  ثیدـح  رب 
 . تسی _م ن_ هو _ تو يزادرپ  لایخ  یمهفان ,  زج  هک  مینک ,  یم  لقن  چوپ  راکفا  عون 

هچنآ فیعـضترد  ار  دوخ  شور  _ك_ه  نآ يارب  دنام , یم  ناوتان  دنـس  تهج  زا  نیلقث  ثیدح  فیعـضت  زا  هک  یماگنه  هیمیت  نبا 
یم وا  میا ,  هدـیدن  ار  نآ  دـننام  نونکاـت  هک  تـسا  هدرک  باـختنا  ار  يدـیدج  هار  دـنکن , كرت  تـسا  هدـمآ  تـیب  لـها  لـضف  رد 

.دنک یم  نآرق  هب  کسمت  بوجو  رب  تلالد  طقف  هکلب  تسا ,  هدرکن  تیب  لها  هب  کسمت  بوجو  رب  تلالد  ثیدح  نیا  : دیوگ

دی _ _ث ت_كا يد رهاظ ح_ هکیلاح  رد  دروآ !؟  یم  تسدبار  یموهفمو  ینعم  نینچ  تحارـص  اب  نتم  نیا  زا  لقاع  مادـک  اعقاو 
یقاـب امـش  ناـیم  رد  ار  نیلقث  نم  ( !؟ دراد ینعم  هچ  نیلقث  ـالاو  تسا  مزـال  ترتعو  باـتک  ود  نآ  هب  کـسمت  هک  دـنک  یم  ملـسمو 

روک ار  بلق  بصعت  یلو  دیـشاب )!؟  کس  ود م_ت_م_ نآ  ات ب_ه  : ) دراد یموهفم  هچ  (ص )  ربماـیپ شیاـمرف  نیاو  متـشاذگ ,) 
 . دنک یم 

اهنآ ندوب  ناوارف  مغر  یلع  ار  ثیدح  هیقبو  هدرک  دانتـسا  رباج  زا  ملـسم  حیحـص  رد  دحاوربخ  کی  هب  دوخ  نخـس  يارب  هیمیت  نبا 
نیا هک  دوش  یم  هجوتم  دنک  لمات  تسرد  ناسنا  رگاو  هدومن  یشوپ  مشچاهنآ  زا  ای  هدز  راوید  هب  ددع , _ه_يا م_ت_ هار نتـشادو 

نل ام  مکیف  تکرت  تسا  نینچ  ثید  نآو ح_ تسا ,  صقان  تسادراو  عوضوم  نیمه  رد  هک  يرگید  ثیداحا  اب  هسیاقم  رد  ثیدح 
رد ار  يزیچ  نم  هّللا ,....  باتک  هب :  متمصتعا  نا  هدعب ,  اولضت 
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.ادخ باتک  دیوش : یمن  هارمگ  زگره  دینک  يوریپ  نآ  زا  رگا  هک  متشاذگ  یقابامش  نایم 

روط هب  نآ  ردو  هدمآ  يذـمرت  تیاور  رد  رباج  دوخ  ثیدـحاریز  تسا ,  هدـش  فیرحتو  صقان  ثیدـح  نیا  هک  _ت  سا _ح  ضاو
 : _ت سا _ه  نو _ن_گ_ يا _ث  يد نتم ح_ , دش هتفگ  البق  هک  هنوگنامهو  تسا ,  هدش  تیب  لها  هب  کسمت  موزل  هبرما  راکشآ 

یقاـب امـش  ناـیم  رد  نم  (( , 85  )) یتـیب لـها  یترتـعو ,  هّللا  باـتک  , اولـضت نل  هب  متذـخا  نا  اـم  مک  _ت ف_ي_ كر _ي ت_ نا
.متیب لها  مترتعو ,  ادخ  باتک  دش , دیهاوخن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  نآ  هب  رگا  هک  ار  هچنآ  متشاذگ 

 . تسا تنسو  باتک  هب  کسمت  بوجو  هب  لئاق  وا  اریز  دوش , یم  زین  هیمیت  نبا  دوخ  هجوتم  لاکشا  _ن  يا

 . دشاب یکی   ( (ص ربمایپروتسد دیا  _ي ب_ لو

باختنا ییاهنت  هب  ار  نآرق  هب  کسمت  بوجو  هیمیت  نبا  نو  _ چو مهاب  تنـسو  باتک  هب  اـیو  ییاـهنت  هب  باـتک  هب  کـسمت  موزل  اـی 
وا اریز  تسا  هیمیت  نبا  دوخ  رظن  فـال  _ن ب_ر خ_ ياو دو  _ بد _ هاو _ب ن_خ_ جاو تنـس  هب  کـسمت  لـباقم ,  رد  سپ  هدرک 

 . نآرقلا جاهنم  هن  تسا  هنسلا  جاهنم  شباتک  مان  نینچمه  دناد , یم  تنس  لها  ار  دوخ 

یمن نیاربانب  دنک  وغل  ار  تنـسو  باتک  هب  کسمت  ثیدـح  دـناوت  یمن  درک  لقن  هک  یثیدـح  وا , هد  _ر ب_ه ع_ق_ي_ گا _ا  ما
.دیامن وغل  زین  ار  ترتعو  باتک  هب  کسمت  بوجو  دناوت 

یم ضوح  _ لا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  مل  اـمهناف  یترتعو...هراـبرد  هکلب  تسا  هدرکن  اـفتکا  مه  نیا  _ن ت_ي_م_ي_ه ب_ه  با
نیا دنا : هتفگو  هدرک  فیعـضت  ار  نآ  ملع  لها  زا  رفن  نیدنچو  دش  لاؤس  نآ  هرابرد  دمحازاو  هدرک  تیاور  يذمرت  ار  نیا  دـیوگ :

 .. . تسین حیحص 

وا نخ  زا س_ باوج :  اما 
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يداـیز دارفا  میدـید  هکیلاـح  رد  تسا ,  هدرکن  تیاور  یـسک  يذـمرتزج  ار  ثیدـح  زا  تمـسق  نـیا  هـک  دوـش  یم  هدـیمهف  نـینچ 
تیاور ایآ  تسیچ !؟  هدرک  تیاور  ار  نآ  يذـمرت  هلمجزا  وا  روظنم  سپ  دـنا , هدرک  لقن  ار  نیا  اهنآ  ظافحو  تنـس  لها  ناگرزبزا 

تسا هدش  حرطم  نخس  نیا  اجک  ردو  دیسرپ !؟  هچو  دیسرپ !؟  دمحا  زا  یسک  _ه  چو دنک !؟  یم  ثیدح  فعـض  رب  تلالد  يذمرت 
ارچو !؟  رفن نیدنچ  دیوگب : هیمیت  نبا  ات  هدرک  فیعـضت  ار  نآ  یـسک  هچو  تسا !؟  هدرکن  دییاتو  تیاور  ار  نآ  دمحا  دوخ  رگم   !؟

اهنآ رب  یمکحم  باوـج  دـناوتب  رگا  هک  تـسا ,  هـیمیت  نـبا  _ه  جو يرا م_ت_ _ه_يا ب_س_ي_ لاؤ س_ دربـن !؟  ماـن  ار  اـهنآ 
 . تسین لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  وا  مهبمو  تسس  نخس  نیا  اما  میریذپ ,  یم  وا  زا  دهدب 

.ددنبب قیاقح  ندناشوپو  تما  ندرک  هارمگ  يارب  ار  تمه  رمک  هک  هاگ  نآ  تسا  هیمیت  نبا  تداع  نیا  _ي  لو

_ث يد هک ح_ متفاـین  ار  یـسک  ما  هدرک  لاـبند  نم  هک  اـجنآ  اـتو  دـش , هتفگ  دروـم  نیا  رد  هک  ییاـهلا  _ك_ شا دو  _ن ب_ يا
هب فارتعا  نیثدـح  _ مو ظافح  زا  تما  ناگرزبو  هدـش  تباـث  رتاوت  هب  هک  یثیدـح  , دـنک شودـخم  دـناوت  ار ب_ ث_ق_ل_ي_ن 

هّللاب ذایعلاو  یبلق  دشاب , هتـشاد  یـضیرم  بلق  هکنآ  زج  درادـن  ار  نآ  ندرک  شودـخم  تارج  یـسک  رگید  سپ  دـنراد , نآ  یتسرد 
 (. ع  ) تیب لها  هب  تبسن  هنیکو  ینمشد  زارپ 

مزتلم تلالد  نیا  هب  دـیاب  نآ  لابندـبو  مینک  صخـشم  ار  نآ  تلالد  دـیاب  دـش  تباث  ثیدـح  نیا  یتسرد  راکـشآ , روط  هب  هک  لاح 
 . میشاب

نیرتراکشآو نیرت  نشور  زا  تیب  لها  تماما  رب  ثیدح  نیا  _ت  لالد تیب  لها  تماما  رب  ثیدح  تلالد 
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هنوگ ره  زا  زیهرپو  ءارآو , ماکحا  دئاقع , رد  اهنآ  زا  يوریپ  بوجو  هدنهد  ناشن  ثیدح  ار  _ يز فاصنا  طرش  هب  هتبلا  تسا  لئاسم 
رام هب ش_ نآرق  زا  جراخ  دشاب , اهنآ  هتفگ  زا  جراخ  هک  يراک  ره  اریز  تسا ,  لعف  رد  هچو  لو  رد ق_ _ه_ا چ_ه  نآ اب  تفلاخم 

 . تسا نید  زا  جراخ  هجیتن  ردو  دور  یم 

 . دنشاب یم  راوت  _ سا هارو  میقتسمطارص  تخانش  قیقد  رایعم  اهنآ  نیاربانب 

هب هک  یت  _ قو ت_ا  : ) او امهب ل_ن ت_ض_ل_ متکـسمت  نا  ام  تسین  ناشیا  اـب  تفلاـخمزج  یهارمگو  اـهنآ  هار  زا  زج  تیادـه 
رماوا دیاب  سپ  دشاب , یم  نآ  رد  هچنآ  هب  تسا  لمع  يانعم  هب  نآرق  هب  کسمت  اریز  دش ) دـیهاوخن  هارمگ  دـیتسه  کسمتم  ود  نآ 

 . ترتع هب  کسمت  تسا  هنوگ  نیمهو  دوم , _ي_ز ن_ هر هدرک پ_ عنم  نآرق  هچنآ  زاو  تعاطاار  نآرق 

ناام اـمهب : رد  ریمـضو  ار , هلمج  رد  روکذـم  يازج  دـهد  هجیتن  دـیاب  طر  نآ ش_ ماـجنا  تشاد ,  دوجو  یطرـش  يا  هلمج  رد  رگا 
ار نیا  دشاب  هتشاد  یبرع  نابز  اب  ییانـشآ  يردق  هک  رهاملـسمو  ددرگ , یم  رب  مه  اب  ترتعو  باتک  اولـضت ب_ه  نل  امهب  متکـسمت 

 . تفریذپدهاوخ

 . دشاب یم  بجاو  نآرق  زا  يوریپ  هک  هنوگنامه  تسا ,  بجاو  ص )   ) هّللا لوسر  زا  سپ  تیب  لها  زا  يوریپ  نیاربانب 

یهنو رما  هک  مینک  تباث  میهاوخ  _ي  ما _ن_ج_ يا رد  یلو  درک , میهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  دنتـسه  یناسک  هچ  تیب  لها  هکنیا  اما 
 . تسا ثیدح  نیا  ثحب  زا  جراخ  _ه_ا  نآ _ت  يو ندر ه_ صخشم ك_ اما  دشاب , تیب  لها  يارب  دیاب  يربهرو  تماما  , 

لها تروص  ره  رد  سپ  دنک ,) یمن  تباث  ار  دوخ  عوضوم  هلمج   : ) اهعو _ ضو تبثت م_ هیضقلا ال  نا  دنیوگ  یم  لوصا  ياملع 
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 ( ما هتشاذگ  یقاب  امش  نایم  رد  نم   : ) مکیف كرات  ینا  (ص :)  ربمایپ لوقو  دنشا , ب_ ص )   ) هّللا لو  _ سر زا  سپ  يافلخدیاب  تیب 
زا يور  يارب پ_ي_ تما  هب  تسا  یتیـصوو  اـهنآ , نداد  رارق  هفیلخ  رب  ینبم  تسا  ص )   ) هـّللا لوـسر  زا  _ح  ير س_خ_ن ص_

 . اه _ نآ

هب ود  نآ  اب  را  _ت_ فر رد  ار  _ت م_ مر هنوگچ ح_ دـینیبب  : ) امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  دومرف : (ص )  ربماـیپ نآ  دـیکات  يارب 
 . تسین ریذپ  ناکما  اهنآ  تماما  اب  زج  تیب  لها  تفالخاماو  تسا ,  حضاو  هک  نآرق  تفالخ  دیراد ,) یم  هگن  نم  هفیلخ  ناونع 

هک دنتسه  ادخ  نامـسیر  اهنآ  اریز  دنناسریم , یهلا  ناوضر  هب  ار  ام  هک  دوب  دنهاوخ  یهار  ص )   ) هّللا لوسر  ترتعو  باتک  نیاربانب 
(( . 86  ( )) هّللا لبحب  اومصتعاو   ) میریگب مکحم  ار  نآ  هدومرفرما  ار  ام 

 . دراد تیمومع  ادخ  نامسیر  صیخشتو  نییعت  رد  قوف  هیآ 

 . تسا نآ  هب  کسمت  بوجو  دوش  یم  مولعم  نآزا  هچنآو 

مکحم ار  نآ  ینعی  دش  کسمتم  نآ  هبدیاب  هک  نامسیر  نآ  هکنیا  رب  ینبم  هدروآ  ار  يرگید  ثیداحاو  نیلقث  ثیدح  تنس ,  هاگنآ 
 . تسا ص )   ) هّللا لوسر  ترتعوادخ  باتک  انامه  تفرگ 

نم _ب_ي_ت  لا _ل  ها یف  لزنا  اـم  باـب  رد  دوخ  (( 87  )) قـعاوص باـتک  رد  رجح  نبا  دـنا : هتفگ  نینچ  زین  نیرـسفم  زا  یعمج 
 . هدروآ ار  بلطم  نیا  تسا ,)  هدش  لزان  تیب  لها  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ   : ) نآرقلا

.دینک عوجر 

(, اعیمج هّللا  لبحب  اومـصتعاو   ) هفیرـش هیآ  هرابرد  دنک : یم  لقن  ار  بلطم  هنوگنیا  هدوملا  عیبان  رد ك_ت_با ي_ يزود  ق_ن_
نامسیر هب   ) دیامرف یم  هک  میتسه  لاعتم  دنوادخ  نامسیر  ام  تفگ :  ع )   ) قداصلا رفعج  هک  هدرک  لقن  بلغت  نب  نابا  زا  یبلعث 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


دزن هک  تسا :  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  بقا  باتک م_ن_ بحاص  نینچمه  (. دـیوشن قرفتمو  هدـش  لـسوتم  ادـخ 
 , میریگب تسد  رد  ادخ  نامسیر  ییوگ  یم  هک  ما  هدینش  ربمای , يا پ_  : _ف_ت گو _د  مآ یبارعا  يدرم  هک  میدوب  (ص )  ربمایپ

؟  دش لسوتم  نآ  هب  دیاب  هک  تسیچ  ادخ  نامسیر  نیا 

(( . 88  )) تسا ادخ  مکحم  نامسیر  وا  دینک  يوریپ  درم  نیا  زا  تفگو :  دز  یلع  تسد  هب  ار  دوخ  تسد  (ص )  ربمایپ

ضو هکنآ ب_ر س_ر ح_ اـت  دـنوش  یمن  ادـج  مهزا  زگره  ود  نآ   : ) ضوحلا یلع  ادری  یتـح  اـقرتفی  نل  (ص :)  ربماـیپ لوـق  اـما 
تیب لها  تمـصع  تابثا  لوا  میروآ :  یم  ریز  رد  هک  دراد  ینوگانوگ  لئاسم  رب  تلالد  ربمایپ  هدومرف  نیا  دنیای ,) دز م_ن ب_ ن_

 ( هفلخ نمـالو  هیدـی  نیب  نم  لـطابلا  _ي_ه  ـال ي_تا : ) دـیوگ یم  دوـخ  هراـبرد  نآرق  دوخودـنا  نآرق  هارمه  هشیمه  اـهنآ  اریز  , 
 . درادن هار  نآ  هب  وس  چیه  زا  لطاب  (( : 89 ))

هنوگ ره  رگا  هک   , لمع رد  هنو  لوق  رد  هن  دـننک , یمن  تفلاـخم  نآ  اـبو  هدوب  باـت  ها ب_ه ك_ _ گآ لـها ب_ي_ت  نیارباـنب 
هک یتروص  رد  دوب , دـنهاوخ  رود  هب  نآرق  زا  تلاح  نیا  رد  دوش , رداصاهابتـشا  ای  ادـمع  باتک  هب  تبـسن  اـهنآ  زا  یتف  _ لا م_خ_

 . دنوش دراو  ضوحرب  ات  دش  دنهاوخن  ادج  نآرق  زا  اهنآ  هک  دراد  تحارص  ثیدح 

یم دـییات  ار  انعم  نیا  زین  تنـسو  نآرق  زا  یلیالد  هکنیا  رب  هفاضا  دوب , دـهاوخ  تسرداـن  (ص )  ربماـیپ نخـس  دـشابن  نینچ  رگا  سپ 
 . دننک

.دروآ میهاوخ  ادعب  ار  دراوم  نآ  امو 

هشیمه ود  نآ  هب  کسمت  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  زگره , ینعی  هیدیبات ,  نل  همل  مود ك_
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اهنآزا یکی  هب  هن  مه ,  اب  اهنآ  يود  ره  هب  کـسمت  اـب  رگم  دـتفا  یمن  قاـفتا  هلاـسم  نیاو  تسا ,  یهارمگ  زا  عنا  لا م_ ره ح_ ردو 
, دیوش یم  كاله  هک  دیریگن  یشی  اهنآ پ_ رب  دیامرف : یم  هک  مینک  هجوت  یناربط  تیاور  رد  (ص )  ربمایپ لوق  هب  ینعم  نیا  ياربو 

.دنرتاناد امشزا  اهنآ  هک  دیهدن  دای  يزیچ  اهنآ  هبو  دیوش  یم  كاله  هک  دینامن  بقعاهنآ  زا 

رد رجح  نبا  ار  ین  نیا م_ع_ دوب , دهاوخن  ود  نآ  زا  یلاخ  ینامز  چـیهو  دـننام  یم  یقاب  باتک  رانک  رد  تمایق  زور  ات  ترتع  موس 
هـشیمه هکنیا  رب  دن  _ت م_ي ك_ن_ لالد _د, نراد تیب  لها  هب  کسمت  رب  دیکات  هک  یثیداحا  دنک : یم  نایب  نینچدوخ  قعاوص 

نیا زا  سپ  تسا  نینچزین  زیزع  نآرق  هکنانچمه  دشاب , وا  هب  ندو  کسمت ن_م_ هتسیاش  هکدشاب  اهنآ  زا  یـسک  دیاب  تمایق  زور  ات 
, دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  هتـشذگ  تیاور  دـنیادخ , باذـع  زا  نیمز  لها  ندوب  نوماـم  هلیـسو  اـهنآ  هنوگچ  هک  تفگ  میهاوخ 

نم تی  _ل ب_ ها زا  یلداع  دارفا  نم  تما  زا  یلـسن  ره  رد   : ) یتیب لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  دیامرف : یم  اجنآ ك_ه 
نب یلع  ناشیا  _م  لا _ عو _ل ب_ي_ت  ها مامادـیوج  کسمت  وا  هب  هک  دراد  ار  قح  نیرتشیب  هک  یـسک  اهنآ  نایم  ردو  (. دـنیآ یم 

 . میدرک لقن  (( 90  )) ناشیا قیقد  تاطابنتساو  ناوارف  ملع  زا  هچنآ  لیلد  هب  مه  نآ  دشاب , یم  ههجو  هّللا  مرک  بلاط  یبا 

نار _گ_ يد رب  اهنآ  زایتما  رب  لیلد  درذـگ , یمن  گرزب  اـی  کـچوک  بلطم  چـیه  زا  هک  یباـتک  اـب  اـهنآ  نرا  مرا ت_ق_ چ_ه_
يزیچاهنآ هب  دومرف : (ص )  ربمایپ هک  هنوگنامه  تسا ,  مالسا  تعیرش  _تا  یئز نا ب_ه ج_ _ي ش_ ها _ گآو

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنرتاناد امش  زا  اهنآ  هک  دیهدن  دای 

یتفلاخم نآر  اب ق_ وا  لمع  ای  لوق  هک  دـشاب  تیب  لهازا  رفن  کی  لقادـح  تماـیق  زور  اـت  یناـمز  ره  رد  دـیاب  هکنیا  _ه  صـال خ_
راتفرو نابز  رد  وا  هک  تسا  نیا  لمعو  لوق  رد  نآرق  زا  ندشن  ادج  يانعمو  دوشن , ادج  نآرق  زا  درف  نیا  هکنیا  ینعی  , دـشاب هتـشادن 

.دوش یم  یهارمگ  زا  عنام  هک  تسا  وا  اریز  درک  يوریپ  وا  زا  دیابو  , دشاب موصعم  دوخ 

هک دـشاب  دوجوم  تیب  لها  زا  یماما  دـیاب  ناـمز  رهرد  هک  دراد  هدـیقع  هعیـش  اریز  تسین ,  دـقتعم  هعیـش  زج  ار  یئاـنعم  نی  چ_ن_
 . دوب هاگآ  وا  هبو  تفریذپ  ار  وا  تیالو  دیابو  هدوب  شزغلو  هابتشا  زا  موصعم 

_ل_ي_ت ها کلـسم ج_ رب  دسانـشنار , دوخ  نامز  ماـماو  دریمب  هک  ره  هیلهاـج :  هتیم  تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  _م  لو نم م_تا 
(( : 91  ( )) مهماـماب ساـنا  لـک  اوعدـن  موـی  : ) دراد تلـالد  بلطم  نـیا  رب  زی  _ر ن_ يز _ف_ه  ير _ه ش_ يآ _ت ,  سا هدر  م_

 (. میناوخ یم  شیوخ  ماما  اب  ار  مدرم  زا  یهورگره  هک  يزور 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیب  لها  مراهچ :  لصف 

لوا تمسق 

رد هک  يدـناعم  نآ  رگم  درادـن  یکـش  تیب  لها  تخانـشرد  یناسنا  چـیه  اریز  تسا ,  اـه  ثحب  نیرت  نشور  زا  _ن ب_ح_ث  يا
نیاو دنک  کیکـشت  اه  _ نآ رد ش_خ_ص  دنک  یم  یعـس  اذـل  درادـن , يرارف  هار  اهنآ  زا  يوریپ  بوجو  رب  ینبم  یعطق  هلدا  ربارب 

زا يزیرگ  اهنآ  زا  یکی  هاگر  مدو ه_ _د ب_ ها دو ش_ خ_ مدرک ,  یم  ثحب  نارداربو  ناتـسود  اب  هک  یماـگنه  نم  هک  دوب  يزیچ 
؟  دنتسه یناسک  هچ  _ل ب_ي_ت  ها درک : یم  حرطم  تروص  نیدب  یمهبم  ياهلاؤس  تفای ,  یمن  تیب  لها  زا  يوریپ  ترورض 

: دومرفن (ص )  ربمایپ رگم  دنتسین !؟  شتیب  لها  زا  وا  نارسمه  رگم 
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؟  تسین (ص )  ربمایپ تیب  لها  زا  رگم  زین , لهج  وبا  هکلب  تسا !؟  تیب  لها  ام  زا  ناملس 

هک دـیما  نیا  هب  تسین ,  تیب  لها  تماما  رب  نآ  تلالدو  نیلقث  ثیدـح  تیعقاو  راکنا  زج  يزیچ  اـه  لاؤس  نیا  ماـمت  زا  روظنم  یلو 
تجح نینچ  دناوت  یمن  زگره  یلو  دنک , مارآ  ار  شیوخ  نادجوو  فقوتم  ار  دوخ  لقع  صخـشمانو ,  مهبم  ياهلاؤس  نیااب  دـناوتب 

.دهاوخن هچ  دهاوخب  هچ  دریگب , هدیدانار  یملسم 

دو _ك_ه خ_ نآ نود  ب_ دیهاوخ , یم  هدامآ  ار  زیچ  همهامش  ارچ  متفگ :  یم  دندرک  یم  حرطم  ار  ییاه  لاؤس  نینچ  اهنآ  یتقو 
. ..!؟ دیزاد _ نا _م_ت  حز ار ب_ه 

 . دروخ یمن  دردب  يا  هتسب  راکفا  نینچ 

_ج نر امـش  اریز  دیریذپنو  هدرک  راکناار  اهنآ  دیناوت  یم  دـینک , در  ارم  ياه  باوج  دـیناوت  یم  امـشو  میوگب  باوج  مناوت  یم  نم 
؟  مهد باوجدیاب  نم  طقف  رگم  دیا , هتخادناین  تمحز  هب  ار  دوخ  باوج ,  ندروآ  تسدب  ياربو  هدیشکن  ار  قیقح  ت_

یگمه امـشو  نم  ربو  میتسین  فلکم  ام  همه  م_گ_ر  منک !؟  يوریپ  تیب  لها  زا  هک  هدومرف  رما  نم  هب  اهنت  ص )   ) هّللا لوسر  ایآ 
 , هدوب تیب  لها  وریپدـیاب  هکنیا  رب  _ت م_ب_ن_ي  سا هد  _ه ش_ ما _ قا اـم  رب  تجح  اریز  میباـیب ,  ار  باوج  هک  تسین  بجاو 

مامت منک  یمن  یعـس  اجن  _ يا رد  م_ن ن_ي_ز  میوش !؟  ناشیا  وریپ  سپـس  هتخانـش  ار  اـهنآ  دـیاب  میریگب ,  اـهنآ  زا  ار  دوخ  نید 
.دنک قیقحتدیاب  دهاوخ  یم  نیا  زا  شیب  هک  رهو  نشور  هتکن  دنچ  هب  منک  یم  افتکا  هکلب  مروایب ,  لیصفت  هب  ار  لیالد 

مکرهطیو تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  : ) دیا _ مر _د م_ي ف_ نواد خ_ ریهطت : هیآ  رد  تیب  لها 
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.دزاس كاپ  ار  امش  الماکو  دنک , رود  تیبلها  امشزا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  (( : 92 ( )) اریهطت

نشور زا  نیسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  قح  رد  هکرابم  هیآ  نیا  لوزن  هک  دنیب  یم  دنک  یسررب  ار  ریسفتو  ثیدح  بتک  ه_ر ك_ه 
 . تسا لئاسم  نیرت 

(( 93  )) تسا هدش  لزان  نیسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دنا  نآ  رب  نیرسفم  رثکا  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  رجح  نبا 
.

اهنآ اریز  دوش  یمن  قبطنم  اـهنآ  رب  زج  میتـشاد  هک  یناـیب  اـب  دراد , تیب  لـها  تلـالد ب_ر ع_ص_م_ت  حوضو  هب  هک  هیآ  نیاو 
 . دنشا م_ي ب_ ص )   ) هّللا لو  _ سر زا  _س  پر _ت گ_ ياد _ه ه_ مئاو تما  نیا  لقث 

هک یـسک  يارب  هتبلا  تسا ,  نشور  الماک  هیآ  نیا  رد  زین  تمـصع  تسا ,  هدو  اـهنآ ن_م_ زا  يوریپ  هب  رما  ص )   ) هّللا لوسر  اذـلو 
, دشاب ادـخ  هدـننک  هدارا  رگا  دوشن  ققحم  دارم  _ت  سا لا  ار م_ح_ _ يز _د , رو ي_با _ض_ حو _د  هد ارف  شوگ  ای  دراد  بلق 
 , یلع هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  تابثا  تسا ,  ام  رظن  دروم  اـجنیا  رد  هچنآو  تسا ,  نیا  رب  دـهاش  امنارـص  تمـالعو ح_

 . تسا هدش  لزان   ( ع  ) نیسحو نسح  همطاف , 

هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  تسا  یثیدح  لیلد ,  نیرت  نشورو  نیر  _ك ت_ يدز ن_ تیب :  لها  تیوه  هدننک  صخـشم  اسک , ثیدـح 
 . تسین رتمک  نیلقث  ثیدح  زا  رتاوتو , یتسرد  ردو  دنمان , اسک  ثیدح  ار  نآ  ثیدح  لهاو  هدش  دراو 

نب ج_ع_ف_ر ب_ن هّللادـبع  دـنک : یم  تیاور  ثیدـحلا )  یف  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا   ) دوخ باتک  رد  مکا  _ف ح_ لا
تسا لوزن  لاح  رد  تمحر  هک  دید  (ص )  ربمایپ یتقو  : دیوگ یم  _ب  لا _ي ط_ با
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متی _ل ب_ ها دومرف : ادـخ !؟  لوسر  يا  ار  یـسک  هچ  تفگ :  هیفـص  دـیناوخب ,) نم  يوس  هب   : ) یل او  _ عدا _ي ,  لاو _ عدا دومرف :
 . ار نیسحو  نسح  همطاف ,  یلع , 

یلآ ءالؤه  مهللا  درک : ضرع  هدرب  الاب  ار  دوخ  ناتسد  سپس   , تخادنا اهنآ  رب  ار  دوخ  ششوپ )   ) اسک (ص )  ربمایپو دندروآ  اراهنآ 
 : هیآ نیا  دنوادخو  دمحم ,) نادناخو  دمحم  رب  تسرف  دورد  سپ  دنتـسه , نم  نادناخ  اهنیا  ایادخ  , ) دمحم لآو  دمحم , یلع  لصف 

.دومرف لزان  ار  (( 94 ( )) اریهطت مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  )

 . تسا حیحص  يدنس  ياراد  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  مکاح 

 . تسا هدرک  تیاور  هملس  ما  زا  زین  ار  نآ  _ه  _م م_ش_با ب ح_كا

لابندب (ص )  ربمایپ سپـس  دش , لزان  نم  لزنمرد  تیبلا _ )  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا   _ ) هیآ دـیوگ : یم  هملـس  ما 
(( . 95  )) دنتسه نم  تیب  لها  اهنیا  تفگو :  داتسرف  نیسحو  ح_س_ن  همطاف ,  یلع , 

 . تسا حیحص  يراخ  طر ب_ اب ش_ ثیدح  نیا  دیوگ : یم  مکاح 

(( . 96  )) ود ره  طرش  اب  تسا  حیحص  ثیدح  نیا  دیوگ : یمو  هدرک  تیاور  هلثاو  زا  لقن  هب  رگید  ياجرد  ار  ثیدح  وا 

, دمآ تشاد  نت  رب  گنر  هایـسو  نیئوم  یـششوپ  هک  یلاحرد  ربمایپ  يزور  هک :  دنک  یم  لقن  هشیاع  زا  لقن  هب  ار  ثیدـح  ملـسم  ج 
وا رب  ار  اسک  دمآ , همطاف  هاگنآ  درب , اسک  ریز  زینار  وا  دمآ , نیسح  سپس  درب , اسک  ریز  ار  وا  ربمایپ  دمآ , یلع  نب  نسحدعب  يدنچ 

تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا  : ) دومرف هاگنآ  داد , ياج  اسک  ریز  رد  زین  ار  واو  دمآ  یلع  نآ  زا  سپ  دیشک , زین 
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(( . 97 ( )) اریهطت مکرهطیو 

(( . 98  )) تسا هدمآریسفتو  ثیدح  بتکو  حاحص  رد  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  ربخ  _ن  يا

_ن يا ماـمت  میهاوـخب  رگاو  تسا  هدرکن  فیعـضت  ار  نآ  نـیرخآو  نـیلوازا  سک  چـیه  هـک  تـسا  يرتاوـتم  حیحـص  راـبخا  ءزجو 
 . دوش یم  ینالوط  مینک  لق  ار ن_ _ت ه_ا  ياور

.دنا حیحص  یگمه  هک  مبایب  ار  نآ  زا  تیاور  تفهو  تسیب  ما  هتسناوت  نم 

یت _ ياور (ص ,)  ربماـیپ نارـسمه  دـننام  نارگید  نودـب  تیب  لـها  نییعت  رد  هراـب  نـیا  رد  _تا  ياور _ن  ير _ ترا _ك_ شآ زا 
تیبلا لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  امنا   ) هیآ تفگ :  هملـس  ما  هک  هدرک  لقن  هیودرم  زاروثنملا  ردـلا  رد  یطویـس  هک  تسا 

 , یلع لیئاکیم ,  لیئربج ,  _د : ندو لز ب_ رد م_ن_ تفه ن_ف_ر  هک  یلاح  رد  دـش , لزاـن  نم  لزنم  رد  اریهطت _ ) مکرهطیو 
 . مدوب لزنم  رد  زین  نمو  نیسحو ,  نسح  همطاف , 

نارـسمه ءزج  وت  یتـسه ,  یبوـخ  هار  رد  وـت  دوـمرف : متـسین !؟  تیب  لـهازا  نم  م_گ_ر  اد !  لو خ_ _ سر يا  گ_ف_ت_م : 
(( . 99  )) يربمایپ

؟  متسین تیب  لها  زا  نم  ادخ , لوسر  يا  تفگ :  هملس  ما  هک  تسا  كردتس  رد م_ _م  _ت ح_كا ياور رد 

(( . 100  )) دنرتراوازس نم  تیب  لها  ایادخ  دنتسه , متیب  لهااهنیاو  یتسه  یبوخ  هار  رد  وت  دومرف :

هار رد  وت  تف :  _ گو دیـشک  متـسد  زا  ار  نآ  ربمایپ  موش ,  لخاد  اهنآ  هارمه  ات  مدرب  الاب  ار  اسک  تسا :  هنوگنیا  دمحا  تیاور  ردو 
(( . 101  )) یتسه یبوخ 

 , تسا یفاک  حیرص  ظافلاو  حضاو  ياهترابع  نآ  اب  مهنآ  , دنت اسک ه_س_ باحـصا  نامه  تیب  لها  هکنیا  تابثا  يارب  اج  نیمه  ات 
اهنآ هب  هداد  روتسد  ام  هب  نیلقث  ثیدح  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دنا  نآرق  لقثاهنآ  نیاربانب 
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 . میوش کسمتم 

لو لـباق ق_ب_ وا  نخــس  تـسا ,  يدـنواشیوخ  ینعم  هـب  ترتـع  دــیوگبو  دــیامن  مـهبم  ار  ینعم  دــهاوخب  پ_س ه_ر ك_ه 
_د: يو برعلا م_ي گ_ ناسل  رد  روظنم  نبا  دـنا , هتفگن  ار  نیا  ناـبز  ياـم  _ل_ عزا ار ه_ي_چ ي_ك  _ يز ن_ي_س_ت , 

 . دنتسه اهنع  هّللا  یضر  همطاف  نادنزرف  (ص )  اد _ب_ر خ_ ما تر پ_ي_ [ع_ت_

 , هدر لقن ك_ ص )   ) هّللا لوسر  زا  ار  نیلقث  ثیدح  تباث  نب  دیز  دیوگ : یم  هیلع  هّللا  همحر  يرهزا  اما  تسا ,  هدیس  نبا  لوق  نیا 
 . _د نا _ل ب_ي_ت  ها تر ,  _ت ع_ت_ سا س_پ_س گ_ف_ت_ه 

 . تسا وا  کیدزن  نادنواشیوخ  ینعم  هب  هلیصفو )  هرسا  صخش ,  ترتع  : ) دنا هتفگ  نینچ  زین  نارگیدو  دیبع  وبا 

 . دنا يو  نادنواشیوخ  نیرتکیدزن  درف  کی  ترتع  دیوگ : یم  ریثا  نبا 

یم سپس  تسا ,  هدمآ  وا  بلـص  زا  هک  رهو  وا , لس  ن_ ناد ش_خ_ص ,  _ نزر ترتع ي_ع_ن_ي ف_ دیوگ : یم  یبارعا  نبا 
(( . 102 [ )) دنا ع )   ) لوتب همطاف  نادنزرف   ( (ص ربما ترتع پ_ي_ سپ  دیوگ :

نادـنواشیوخ نیرت  یـصوصخ  هکلب  تسین ,  یلک  روط  هب  نادـنواشیوخ  تی  لها ب_ زا  روظنم  هک  دوش  یم  صخـشم  ناـیب  نیا  زا 
؟  دنتسه یناسک  هچ  وا  تیب  لها  هک  دش  لاؤس  ملسم  تیاور  رد  مقرا  دیز ب_ن  زا  هک  یتقو  اذلو  تسا 

؟  دنتسه وا  نانزایآ 

تیب لها  , ددرگرب دوخ  ماوقاو  ردپ  دزن  واو  هداد  قالط  ار  وا  درم  سپـس  دشابدرم  اب  نامز  زا  یتدم  دناوت  یم  نز  ادخ , هب  هن  تفگ : 
.دش مارح  اهنآرب  هقدص  ناشیا  زا  سپ  هک  دنتسه  وا  هورگو  لصا  ربمایپ )  ) وا

لها رد  _ت  يو فرـش ع_ض_ ياعدا  ناشیا  نارـسمه  یتحو   ( ص  ) هّللا لوسر  نادنواشیوخ  زا  سک  چـیه  هک  مینیب  یم  نینچمه 
لقن ار  نآ  خیرات  هنرگو  دنا  هدرکنار  تیب 
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 . درک یم 

يارب ار  تفارش  نیاو  هتـسج  کسمت  هیآ  نیا  هب  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هک  میبای  یم  _ي ن_ ثیدحرد ج_يا هنو  خیرات  رد  هن  یلو 
فیکو ال تیبلا ,  لها  انلـضف  لـجوزع  هّللا  نا  دـیامرف : یم  ع )   ) نینمؤملاریما ـالثم  تیب ,  لـها  دوخ  سکع  هب  دـننادب , تباـث  دوخ 

انرهط دقف  اریهطت ) مکره  _ط_ يو تیبلا  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هّللا  دیری  امنا   : ) هباتک یف  لوقی  لجو  زع  هّللاو  کلذک  نوکی 
رگم تسا ,  هداد  رارق  رترب  ار  تیب  لها  ام  لجوزعد  _ نواد خ_  , ) قحلا جاهنم  یلع  نحنف  نطب  اـمو  اـهنم  رهظ  اـم  شحاوفلا  نم  هّللا 
كاپ ار  امـش  الماکو  دـنک  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگو  يدـیلپ  دـهاوخ  یم  طـقف  دـنوادخ   ) تسا هدومرفندوخ  باـتک  رد  ادـخ 

 (. میتسه قح  ریسمرب  امو  هداد  رارق  نماد  كاپ  هنایفخم  هچ  دشاب  ینلع  هچ  حیبقو  تشز  ياهراک  زا  ار  ام  ادخ  سپ  دزاس )

یلع نب  نسح  نم  هک  دنادب  تخانـشن  هک  رهو  تخانـش ,  هک  تخانـش  ارم  هک  ره  مدرم ,  يا  دـیامرف : یم  زین  ع )   ) نسح شدـنزرف 
نم تسا ,  هدوب  ینارون  یغارچو  هدرک  توعدوا  يوس  هب  دنوادخ  هزاجا  اب  هکنآ  ما ,  هدنهد  میب  هدنهد  تراشب  دـنزرف  نم  متـسه , 

_ل ب_ي_ت_م ك_ه ها نآ  زا  _ن  مو در , _ي ك_ مدو _ع_ صو هدـمآ  دورف  لـیئربج  تـیب  نآ  رد  هـک  متــسه  یتـیب  لـها  زا 
(( . 103  )) تسا هتخاس  كاپ  الماک  ار  اهنآو  هدرک  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  دنوادخ 

_س_ت ناد لها ب_ي_ت  لخاد  دیاب  زین  ار  (ص )  ربمایپ نارسمه  هک  دنک  یم  باجیا  تایآ  قایـس  هکنیا  هب  ریثک  نبا  لالدتـسا 
_ت ك_ه سا حضاو  دراد و  نخس  ندوب  تخاونکی  هب  یگتسب  روهظ  تیجحاریز  دراد , يدرو ن_ م_

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


نارـسمه هیآ  نیا  رد  روظن  رگا م_ سپ  تسا ,  هدـشرکذم  هب  لیدـبت  تسا  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  ثنوم  هب  باـطخ  اـج  _ن_ يا رد 
تاـیآ اریز  اریهطت  نکرهطیو  _ب_ي_ت  لا _ل  ها سجرلا  نکنع  بهذـیل  هّللا  دـیری  اـمنا  دـشاب  هنوگنیا  باطخدـیاب  دوـب  ناـشیا 

_ت_ه فر زا س_ر گ_ ار  _ث  نؤ هراــبود خ_ط_با ب_ه م_ هــیآ  نــیا  زا  سپ  دــنوادخاذلو  تــسا ,  ناــنز  صوــصخم 
(( . 104  ( )) هم _ح_ك_ لاو هّللا  تایآ  نم  نکتویب  یف  یلتی  ام  نر  _ كذاو  : ) _ت سا هدو  _ مر ,ف_

ره  : تفگ یم  همرکع  تسا ,  هدـش  لزان  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  هتفگن  لتاقمو  همرکع  زج  یـسک  چـیهو 
(( . 105  )) تسا هدش  لزان  (ص )  ربمایپ نارسمه  هرابرد  هیآ  نیا  هکنیا  هب  منک  یم  هلهابم  وا  اب  نم  دهاوخب , هک 

دراد ضراعت  دش  لقن  هک  یحیرصو  حیحص  _ت_ه_يا  ياور اب  اریز  تسین  لوبق  لباق  همرکع  نخس  نیاو 

مود تمسق 

.دنتسهاسک باحصا  نامه  تیب  لها  دیوگ : یم  تحارص  هب  هک  یتایاور 

؟  دهاوخب هلهابمو  دنزب  دایرف  اهرازاب  رد  هکنآ  ات  تسا  هدومن  ینابصع  ار  واو  هدرک  کیرحت  ار  همرکع  یسک  هچ  هکنآ  رگیدو 

(ص ربمای نار پ_ هرابرد ه_م_س_ هیآ  نیا  هک  دوب  یمتحرگاو  اسک !؟  باحصا  اب  ینمشد  ای  ربمایپ  نارـسمه  تبحم  رطاخ  هب  ایآ 
 , یلع هراـبرد  ار  نآ  مدرم  مومع  هک  تسا  نینچ  اـمتحو  تسا  هدوـب  رطاـخ  نیا  هب  دـیاش  تسا !؟  هلهاـبم  هب  يزاـین  هچ  سپ  تسا  ( 
یم لاـیخ  امـش  هـک  تـسین  هنوـگنآ  دـیآ : یم  رب  وا ن_ي_ز ه_م_ي_ن  زا س_خ_ن  دنتـسناد !؟  یم  نیــسحو  نـسح  همطاـف , 

(( . 106  )) تسا (ص )  _رب ما نارسمه پ_ي_ هرابرد  هکلب  , دینک

 . تسا نیسحو  نسح  همطاف ,  یلع ,  هب  طوبرم  هک  هدوب  حضاو  نیعباتریاس  يارب  هیآ  نیاربانب 

رد ار  همرکع  ناوت  یمن  نینچ  ه_م_

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع اـب  هک  تسا  جراوـخزا  وا  اریز  تفریذـپ  دـهاشو  مکح  ناوـنع  هب  ع )   ) نینمؤـملاریما اـبوا  دـیدش  ینمـشد  رطاـخ  هب  هراـب ,  نیا 
 . دندیگنج

فارتعا رگااریز  تسا ,  هدـش  لزان  (ص )  ربمایپ نارـسمه  هرابرد  _ه  يآ _د  يو هکنیازج ب_گ_ تسا  هتـشادن  يا  هراـچ  وا  سپ 
_ت سد ار ب_ه  دو  _ب خ_ هذ ترو م_ _ن ص_ يا رد  _ت  سا هد  لزا ش_ ن_ ع )   ) هراــبرد ع_ل_ي هـیآ  هـکنیا  هــب  دــنک 

تـسسار دـننک  ماـیق  ع )   ) یلع هـیلع  درک  راداو  ار  شباحـصاو  وا  هـک  يا  هدـیق  _ه ه_يا ع_ _يا پو هدرک  موـکحم  _ش  يو خ_
 . تسا هدومن 

یم تشاد  مان  درب  هک  شمالغ  هب  بیـسم  نبا  هک  یئاج  ات  تسا  سابع  نبا  هیلع  ییوگغورد  هب  فورعم  همرکع  نیا  هوـال ب_ر  ع_
نیمهزین رمع  نبا  هک  تسا  هدمآ  لادتعالا  نازیم  ردو  تفگ ,  غورد  سابع  نبا  هیلع  همرکع  هک  هنوگنآ  وگن  غورد  نم  هیلع  تفگ : 

 . تسا هتفگ  عفان  شمالغ  هب  ار  نخس 

یم هدا  _ت_ف_ سا وا  عنم  يارب  هک  ییاـه  شور  زاودـنک  عنم  راـک  نیا  زا  ار  همرکع  درک  یم  یعـس  ساـبع  نب  هّللادـبع  نب  یلع 
.دشکب تسد  شردپ  هب  نتسب  غورد  زا  ات  تسب  یم  حارتسمرد  رب  ار  وا  هک  دوب  نیا  درک 

هدش هتـسب  حارت  رد م_س_ رب  همرکع  هک  یلاحرد  مدش  دراو  سابع  نب  هّللادبع  دـنزرف  رب  دـیوگ : یم  ثرحلا  یبا  نب  هّللاد  ع_ب_
(( . 107  )) ددنب یم  غورد  مردپ  رب  وا  تفگ :  دینک ,!؟  یم  راتفر  دوخ  مالغاب  هنوگ  نیا  متفگ :  دوب ,

فـص رد  ار  وا  یئاـسن  هک  یئاـج  اـت  تسین ,  همرکع  زا  رتمک  ییوگغورد  هب  راهتـشاو  ع )   ) نینمؤملاریما اـب  ینمـشد  رد  زین  لـتاقم 
(( . 108  )) دنا ثیدح  لعج  هب  فورعم  هک  داد  رارق  ینایوگغورد 

رد یناجزوج 
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(( . 109  )) دوب اورپ  یب  ییوگغورد  لتاقم  دیوگ : یم  بهذلا  نازیم  رد  لتاقم  لاح  حرش 

یلو منک ,  یم  لـعج  وـت  رطاـخ  هب  ساـبع  ناـش  رد  یثیداـحا  یهاوـخب  رگا  تسا :  هتفگ  یـساب  يد ع_ _ل ب_ه م_ه_ م_ق_تا
(( . 110  )) مرادن نآ  هب  يزاین  تفگ :  يدهم 

هتفگ هک  هنوگناـمه  اریز  تسا ,  تلاـهجو  یگدروـخ  بیرف  نآ  نتفریذـپ  هک  تفریذـپ ,  ار  دارفا  نیا  لاـثما  نخـس  ناوـت  یمن  سپ 
 . دنیوگ یم  ار  نآ  سکع  رتاوتمو  حیحص  ثیداحادش 

يزامن ره  تقو  ماگنه  هام  هن  تدـم  هب  ص )   ) هّللا لوسر  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  دـیوگ  یم  هک  تسا  دوجوم  یتایاور   , نآ رب  هفاـضا 
مکنع بهذیل  هّللا  دیری  امنا   , ) تیبلا لها  هتاکربو  هّللا  همحرو  مکیلع  مالـسلا  دومرف : یم  هدـمآ  ع )   ) بلاط یبا  نب  یل  هناخ ع_ رد 

(( . 111  )) درک یم  رارکت  راب  جنپ  هنازور  ار  نیا  اریهطت ,) مکرهطیو  تیبلا  لها  سجرلا 

ریثک نبا  ير ,  ریسفت ط_ب_ هباغلا ,  دسا  نیحیحصرب ,  مکاح  كردتـسم  یـسلایط ,  دنـسم  دمحا , دنـسم  يذمرت ,  حیح  رد ص_
هناخ رد  دـش , یم  جراخ  لزنمزا  حـب  زامن ص_ يارب  هک  هاگره  هاـم  شـش  تدـم  هب  ص )   ) هّللا لوسر  هک :  تسا  هدـمآ  یطویـسو 

( اریهطت مکرهطیو  تیبـلا  لـها  سجرلا  مکنع  بهذ  هـّللا ل_ي_ دـیری  اـمنا   ) تیبـلا لـهاای  هالـصلا  دوـمرف : یم  هدـمآ  ع )   ) همطاـف
 ( هّللا دیری  امنا   ) تیب لها  يا  زامن  (( , ] 112 ))

 . تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  رگید  هباشم  تایاور  يرایسبو 

دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  یفلاخم  چیهو  نیسحو )  نسح   , همطاف یلع ,  : ) زا دنترابع  تیب  لها  هک  دش  نشور  ام  يارب  الماک  سپ 
زور رد  دیشروخ  دوجو  رد  کش  دننام  نآرد  کش  هک 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا نشور 

یتقو نآ  زا  رتراوشد  یلو  تساراوشد ,  يراک  گنج  نادـیم  رد  لـطابو  قح  ههبج  ود  ناـیم  يری  _ گرد هلهاـبم  هیآ  رد  تیب  لـها 
نایم مکحو  یـضاقار  واو  هداتـسیا  بیغ  مامت  رب  علطم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  , دـشاب بارحم  نادـی  رد م_ _ت ك_ه  سا

 . دنهد یم  رارق  رگیدکی 

اذـلو هلهابم ,  ثیدـح  تسا  نیاو  دـش  دـهاوخ  ناس  _ نا يدو  _ بجوم ن_با هاـنگ  نیرتمکو  دـیدرت  نیرتمک  هک  تسا  اـجنیا  رد 
هک یتقو  یلو  , دشاب قفانم  دنچ  ره  دنک  یم  توعد  دراد  هحلسا  لمح  ییاناوت  هکار  هک  ره  نیرفاک  اب  گنج  يارب  ص )   ) هّللا لوسر 

کی چـیه  هزرابم  زا  دـیدج  هوحن  نیا  يارب  (ص )  ربمایپ دـش  لیدـبت  يراـصناب  هلهاـب  _ مو _ا  عد زا ج_ن_گ ب_ه  هزراـبم  هوحن 
يدـیلپ ره  زا  كاـپو  ملاـس  یبلق  هک  نیا  رگم  دور  یمن  شیپ  هب  یـسک  یتـیعقوم  نینچ  رد  اریز  دـناوخن , ار  دو  _ح_با خ_ صازا

هک دنچ  ره  دنا , كدناو  بایمک  هشیمه  مدرم  نایم  رد  اهنیا  دننامو  دنا , هبخن  ناگدیزگرب  نامه  یناسک  نینچودـشاب  هتـشاد  هانگو 
.دنشاب نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  مدرم  نآ 

؟  دنتسه یناسک  هچ  هدیزگرب  ناگ  هبخن  نیا  سپ 

نایـصع رفک , زج  اـهنآ  زا  دوـمرف , هلداـجمو  ثحب  هویـش  نیرتـهب  هـب  يراـصن  ياـملع  اـب  (ص )  _رب ما _ت_ي ك_ه پ_ي_ قو
هدوـمن تو  _ عد ار  دو  دارفا خ_ کـی  ره  هک  تروـص  نیدـب  هدـنامن ,  ادـخ  هب  لـسوتو  هلهاـبم  زج  یهاررگیدو  دـیدن , یـشکرسو 

 . دنهاوخب نایوگغورد  يارب  ار  ادخ  تنعل  سپسو 

عدـن اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف   : ) لزا ش_د _ه ن_ نو _ن_گ_ يا یهلا  نامرف  هک  دوب  اـجنیا  رد 
هچ _ نآ زا  دعب  هاگره  (( , 113  ( )) نیبذاکلا یلع  هّللا  تنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفناو  انسفناو  مکءاسنوانءاس  _ نو مکءانباو  انءانبا 

هب ملع  زا 
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ام ار , دوخ  نادنزرف  مه  امش  هدرک  تو  _ عد ار  دوخ  نادنزرف  ام  دیئایب  وگب : اهنآ  هب  دنزیخرب  زیتسو  هجاحم  هبوت  اب  یناسک  دیسر  وت 
, دوخ سوفن  زا  مه  امـش  مین  تو م_ي ك_ _ عد دو  سو خ_ زا ن_ف_ ام  ار , دوخ  ناـنز  زینامـش  هدومن  توعد  ار  شیوخ  ناـنز 

 . میهدرارق نایوگغورد  رب  ار  دنوادخ  تنعلو  هدومن  هلهابم  سپس 

يار ار ب_ دو  ناکیدزن خ_ اه  شیـشک  هاگنآ  دـبای , هلـصیف  اهنآ  دربن  ات  دـنتفریذپ  ار  ربمایپ  دـیدج  داهنـشیپ  نیا  اه  شی  ك_ش_
یم لایخ  هدمآ  شیپ  هب  نایحیس  م_ دندمآ , درگ  اجنآ  رد  دایز  یتیعمج  دیـسر , رـس  زور  نآودندر  دو ج_م_ع ك_ _ عو زور م_

ییاهماگ اب  , دش رهاظ  ص )   ) هّللا لوسر  هاگنآ  دمآ , _د  هاو اهنآ خ_ يوس  هب  شیوخ  نارسمهو  باحـصا  زا  یعمج  اب  ربمایپ  دندرک 
یلع پچ ,  فرط  رد  نیسح  ناشیا ,  تسار  فرط  رد  نسح  تیب ,  لها  زا  _ك  چو یهورگ ك_ اب  هارمه  دمآ  یم  شیپ  هب  راوتسا 

 . _د ندو رس ب_ تشپ  مه  ارهزو 

يا دنتفگ : هدرکدوخ  گرزب  فقـسا  هب  يور  داتفا , اهنآ  مادنا  رب  هزرل  دـندید  ار  ینارون  ياه  تروص  نیا  اه  ینارـصن  _ت_ي  قو
؟  یبای یم  هنوگچ  ار  راک  هثراح ,  ابا 

.دومن دهاوخ  نینچ  دنک , رب  اج  زا  ار  یهوک  دهاوخب  ادخزا  اهنآ  هب  لسوت  اب  یسک  رگا  هک  منیب  یم  ییاه  هفایق  داد : باوج  فقسا 

الاب ار  دوخ  تسد  ود  دمحم  هنوگچ  دینیب  یمن  _ا  يآ تفگدـید :  ار  ناشیا  تلاح  نیا  فقـسا  یتقو  دـش , ربارب  دـنچ  اهنآ  تشحو 
هب هن  ام  دوش , جراخ  وا  نا  _ هد زا  يا  _ر ك_ل_م_ه  گا _ن_د  گو حیـسم س_ قح  هب  دـیآ , رب  اـهنآ  زا  هچ  تسا  رظتنم  هدرب , 

(( . 114  )) دوخ لام  هب  هنو  میدرگ  یم  رب  شیوخ  لها 

هاگ _ نآ
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 . _د ند هیزج ش_ تخادرپو  تلذ  هب  یضارو  , دنیوگ كرت  ار  هلهابمو  هدرک  ینیشن  بقع  دنتفرگ  میمصت 

رب يراوخو  تلذ  اب  ار  اهنآو  هداد  تسکـش  ار  نایحیـسم  نآ  تسناوت  (ص )  ربمای _ن پ_ن_ج ت_ن پ_ يا _ط  سو يرآ ت_
 . دنادرگ

دورف لاح  رد  نارجن  لـها  رب  یهلا  باذـع  تسا ,  وا  تسد  رد  نم  ناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : ص )   ) هّللا لوسر  هراـب  نیا  ردو 
, دش یم  شتآ  زا  رپ  دندوب  نآ  رد  هک  یتشدو  هدش  كوخو  نو  هب م_ي_م_ لیدـبت  اهنآ  دوبن  دـنوادخ  شـشخب  رگاو  دوب  ندـمآ 
 , تشذـگ یمن  ینارـصن  چـیه  رب  لاسو  هتخاس  نک  هشیر  ار  تخرد  يور  هدـنر  شا ح_ت_ي پ_ یلاهاو  نارجن  دـنوادخ  سپس 

لصاتسالو اران  يداولا  مهیلع  مرضاو  ریزانخو , هدرق  اوخـسمل  هوفع  الولو  نارجن ,  لها  یلع  یلدت  باذعلا  نا  هدیب ,  یـسفن  يذلاو  ]
 . مهلک يراصنلا  یلع  لوحلا  لاحامو  رجشلا  یلع  ریطلا  یتح  هلهاو  نارجن  هّللا 

؟  درواین ار  دوخ  نارسمهو  باحصاو  هدرک  افتکا  نت  جنپ  نیا  هب  اهنت  (ص )  ربمایپ ارچ  یلو 

 . دنا شیالآ  یبو  كاپو  دنتسه  ادخ  دزن  ربمایپ  زا  سپ  مدرم  نیرت  هجوم  تیب  لها  تسا :  هلمج  کی  رد  لاؤس  نیا  باو  ج_

تسدب تسا  هدرک  رکذ  ریهط  _ه ت_ يآ رد  تیب  لها  يارب  دنوادخ  هک  ار  ییالاو  تافـص  نینچ  تسا  هتـسناوتن  اهنآریغ  سکچیه 
 . دروآ

تیب لها  تلزنمو  ماـقم  يوس  هب  ار  تما  هجو  _ه ت_ نو هیآ چ_گ_ نیا  روتـسد  يارجا  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  مینیب  یم  اذـلو 
(ع ارهز همطاـف  ترـضح  رب  ار  ناـمنانز  اـنءاسن : نیـسحو ,  نـس  _ه ب_ر ح_ يآرد ار  نامنادـنزرف  اـنءانبا : هـملکو  هدوـمن ,  بـلج 

نانز ءزج   ( ع  ) یلع ماما  اریز  تسا ,  هداد  قیبطت  ع )   ) رب ع_ل_ي ار  نامسوفن  انسفناو : (
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هب ربمایپ  دوخ  صوصخم  سوفن  هملک  رگا  هکنیا  هوالع  هب  دشاب , دیاب  نامـسوفن  هملک  ءزج  املـسم  سپ  دشاب , دناوت  یمن  نادنزرفو 
 . تشادن یتسرد  يانعم  ندرک  توعد  تروص  نیا  رد  دوب , ییاهنت 

. ..!؟  دنک یم  توعد  ار  دوخ  هنوگ  نا چ_ _ش_ يا

رجـش نم  سانلا  رئاسو  هدـحاو  هرجـش  نم  یلعو  انا  میر :  رظن ب_گ_ي_ رد  ار  (ص )  ربمایپ نخـس  نیا  بلطم  نیا  دـییات  ياربو 
(. دنارگید قرفتم  ناتخرد  زا  مدرم  هیقبو  هدوب  ساساو )  لصا  کی   ) تخرد کی  زا  یلعو  نم   : ) یتش

زین وا  دراد  نیملـسم  رب  تیالوو  يربهر  قح  زا  ربمایپ  هچنآ  دـیاب  نیاربانب  تسا ,  (ص )  ربمایپ سفن  ع )   ) یلع ماـما  _ر  گا پ_س 
ار نآ  زین  ملـسمو  يراخب  هک  یثیدـح  رد  ص )   ) هّللا لوسر  هک  هنوگنامه  تسا  توبن  ماـقم  مه  نآ  ماـقم ,  کـی  رگمدـشاب  هتـشاد 

تلزنم یلع ,  يا   :) يدـعب _ه ال ن_ب_ي  نا الا  _ي  سو نوراه م_ن م_ هلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  تسا :  هدومرف  ناـیب  دـنا  هدروآ 
(( . 115  ( )) تسین نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ,  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننام  نم  هب  تبسن  وت 

.دنتسه یناسک  هچ  تیب  لها  هک  دوب  نیا  نایب  رد  هکلب  دوبن  هراب  نیا  رد  هیآ ,  نیا  هب  ام  لالدتسا  هتب  _ لا

 . تسین اسک  باحصا  هرابرد  هیآ  نیا  لوزن  رد  يرظن  فالتخا  چی  ار ش_ك_ر م_ي ك_ن_ي_م ك_ه ه_ اد  خ_

.دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  یثیداحاورابخاو 

: دش لزان  هیآ  نیا  یتقو ك_ه  تفگ :  صاقو  یبا  نب  دعـس   : هک دنا  هدرک  تیاور  ع )   ) یلع لئاضف  باب  رد  ود  ره  يذمرتو  ملـسم 
ار نیسحو  نسح   , همطاف یلع ,  ص ,)   ) هّللا لوسر  ...انءاسنو ,) مکءانباو  انءانبا  عدناولاعت  لقف  )
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(( . 116 [ )) دنتسه اهنیا  نم  لها  ایادخ   ] یلها ءالوه  مهللا  تفگو :  تساوخ 

.دنارفن راهچ  نیا  هب  رصحنم  تیب  لها  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشندنتسه  نم  لها  اهنیا  هکنیا  رب  ینبم  ربمایپ  شیامرف 

نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو  مجنپ :  لصف 

1 نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو 

یفرط زاو  مدوب  ریگرد  دوخ  نادـجواب  یفرط  زا  متـشاد ,  يدایز  یناورو  يرکف  شـالت  هب  زاـین  لوا  رد ب_ح_ث  یئاـهن :  شـالت 
رد یلو  منک  کش  دی  _ شرو دوجورد خ_ دوب  نکمم  هک  مدش  عناق  يروط  هکنآ  ات  هاگشناد ,  رد  شیوخدیتاساو  ناتسود  اب  رگید 

لها زا  تسا  بجاو  دو ك_ه ب_ر م_ا  _ن ب_ يا هتفگ ش_د  هک  هنوگنامه  لصاح  هجیتنو   , مدرک یمن  کش  يریگ  هجیتن  نآ 
 . میریگب اهنآ  زا  ار  دوخ  نیدو  هدرک  يوریپ  ع )   ) تیب

_ب_ي هذ _ مو صخـشم  ار  دوـخ  عـضو  اـقیقد  متـسناوت  یمن  تدـم  نیا  رد  هک  ناـمز  زا  یتدـم  يارب  نم  ياـهرواب  نیلوادوـب  نیا 
هداوناـخ دارفا  ناتـسود ,   , موـش عیـشت  بهذـم  وریپ  هک  درک  یم  مکح  نـم  هـب  منادـجو  دـنچره  مـنک ,  باـختنا  شیوـخ  يار  ب_

زونه نم  دنچره  دندرک , یم  ادـص  ینیمخ !  ای  یعیـش  ارم  اهنآ  زا  يرایـسب  دـندروآ , یمرامـشب  هعیـش  ارم  یگمه  زین  اهیـسالکمهو 
یهن ارم  اه  يدب  هب  هدننک  راداو  هراما  سفن  یلو  متـشادن  مدوب  هدـی  _ سر ناد  هچنآ ب_ رد  یکـش  مدوب ,  هتفرگن  ار  دوخ  میمـصت 
هعماج نیا  اـب  درک  یهاوخ  _ه  چو يا !؟  هدـید  نآ  رب  ار  تناردـپ  هک  ینک  یم  كرت  ار  ینید  هنوگچ  هک :  درک  یم  هسوسوو  هدرک 

هدرک تلفغ  نآ  زا  املع  ناگرزب  ایآ  یشاب !؟  هد  _ي_ سر قیاقح  نیا  هب  هک  یتسه  هک  وتالـصا  تسار !؟  وت  هدیقع  زا  رود  هک  يا 
...!؟  دنا هدرک  تلفغ  نیملسم  مومع  هکلب  دنا !؟ 

رگید کیکشتو  لاؤس  ناراز  _ هو
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 . ..دندمآ یم  هوتس  هب  منادجوو  لقع  یهاگو  دنتشاد ,!  یم  او  توکس  هب  ارمو  هدش  بلاغ  نم  رب  الومعم  هک 

یتسود هن  یـسنوم ,  هن  يرارف ,  هار  هن  داد , یم  جنرارم  يرکف  یگناگودو  یحور  ياهـشنت  دـمو , رزجو  شکمـشک  وحن  نیمه  هبو 
 . يرای هنو 

_ن_د, هد تاـجن  تیعـضو  نـیا  زا  ارمدـنناوتب  اـهنیا  دـیاش  دـننک , یم  در  ار  هعیــش  هـک  مـتفر  ییاـه  باـت  لا ك_ _ب_ ند ب_ه 
 . تسا هدوب  یفخم  نم  رب  هک  دنزاس  نشور  نم  يارب  ار  یقئاق  _ حو

یم هک  ار  یباـتک  ره  نامیاتـسور  دجـسم  تعاـمج  ماـما  اریز  درک , زاـین  یب  اـهباتک  نیا  يروآ  عـمج  زا  ارم  تیباـهو  هـکنیا  بلاـج 
.درک یم  هیهت  میارب  متساوخ 

_ه_ا نآ رد  ار  دوــخ  هتــشگ  مــگ  اریز  دــشرتشیب , نــم  یمارآ  اــنو  رت  هدــیچیپ  نــم  لکــشم  اــهنآ  یــسررب  زا  _ي پ_س  لو
هعوم _ج_ مودو ازـسانو ب_ نعل  بس ,  دوب  اهنآ  رد  هچنآ  دندوب , یهت  هنافرط  یبو  یقطنم  ثحب  زا  _ه_ا  نآ _ت_م ,  فا ن_ي_

تاریثات ندرک  فر  زا ب_ر ط_ یلو پ_س  درک , داجیا  نم  يور  شیپ  ار  یباجح  راک  يادـتبا  رد  هک  غورد  ياـه  تمهت  زا  يا 
 . تسارت تسس  مه  توبکنع  ياهرات  زا  اهنیا  هک  دش  نشور  نم  يارب  اهنآ , یتاغیلبت 

روا مدو ب_ هدیـسر ب_ نادـب  لوا  ثـحب  رد  هـک  يا  هجیتـن  هـب  تبـسن  دـنچ  ره  هـتفرگ ,  ثـحب  هـمادا  رب  میمــصت  نآ  زا  پ_س 
ياـه هسوـسو  اـب  هار  نـیا  رد  رت  نـشورو  رت  حـضاو  يرو  ند ح_ق_ي_ق_ت ب_ه ط_ _ يد _ي_د  ما _ه  بو _ت_م ,  شاد
 . مدومن قیقحت  هب  عورش  دراد  ناشیا  تماما  رد  تحارص  هک  ع )   ) یلع ماما  تیالو  لیالد  هنیمز  ردو  مدرک  هزرابم  شیوخ  سفن 

یم بولطم  _ن  يا هب  ارم  هک  متشاد  دوخ  نهذ  رد  لیالد  زا  يا  هعومجم  هناتخبشوخ 
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 , قیقحت نیا  متـساوخ  م_ي  _م ,  لا بلقو س_ تسرد  لـقع  هدـنراد  ناـسنا  ره  يارب  لـیالد  نیا  ندوب  یفاـک  مغر  یلعو  دـیناسر 
؟  مشاب ع )   ) یلع تماما  هب  دقتعمو  هدش  هعیشایو  مشاب  نامثعو  رمع  رکبوبا , تفالخ  هب  دقتعمو  منامب  ینس  ایآ  هکدشاب  راک  هلصیف 

تحارـص هب  لقع  ای  لقن  هار  زا  هک  ار  یلیالد  دادـعت  ما  هتـسناوتن  نونکاـت  نم  مدیـسر !  هرظتنم  ریغ  يا  هجیتن  هب  قیقحت  زا  ب_ع_د 
زاین رگید  یضعبو  تسا  حضاو  الماک  لیالد  نیا  زا  یضعب  هک  مرامشب ,  دراد  یم  مالعا  ار  ع )   ) نینمؤملاریما تماماراکشآ  الماکو 

.دراد ینالوط  تامدقم  هب 

اریز دوـش , قـیوشت  تقیقح  هدـنیوجو  هدـش  هاـتوک  نخـس  اـت  كدـنا ,  تسا  يا  هدـیزگ  مروآ  یم  لـص  _ن ف_ يا رد  _چ_ه  نآ
_ي_ك_م لو _م_ا  نا  : ) _ف_ه ير _ه ش_ يآ تیـالو :  هیآ  ( 1 : ) دشاب یفاک  حیضوتو  حرـش  زا  سپرـصتخم  نیا  هک  مدقتعم 
_ع_ظ_ي_م لا هـّللا  قد  ص_ (( 117  ( )) نو _ع_ كار مهو  هاـکزلا  نوتؤیو  هالـصلا  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلاو  هلوـسرو  هّللا 

لاح ردو  دنراد , یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  اهنآ  دنا , هدروآ  نامیا  هک  اهنآو  وا  ربمایپو  تساادـخ  اهنت  امـش  _رب  هرو _ت  سر _ پر ,س_
.دنزادرپ یم  تاکز  عوکر 

روظنم دوش  تباث  هکنآ  طرـش  هب  دنک  یم  نایب  ار  ع )   ) نینمؤملاریما تماماو  تیالو  ینـشور  هب  هیآ  نیا  هیآ :  نیا  هب  لالدتـسا  هجو 
 , تـسا ع )   ) یلع ماـما  صخــش  دــنزادرپ ) یم  تاـکز  عوـکر  لاـحردو  دــنراد  یم  ار ب_ر پ_ا  زا  _ه_ا ك_ه ن_م_ نآ  ) زا

 . تسا رتراوازسوا  هب  ناسنا  دوخ  زا  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  یلو  هملک  هک  دوش  تباث  نینچمه 

رتاوتم روط  هب  تایاورو  هدش  هئارا  یفلتخم  لیالد  تسا :  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  دنک  یم  تباث  هک  يذخم 
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عوکر لاح  رد  ار  دوخرتشگنا  یلع  هک  یماگن  _ه ه_ يآ _ن  يا _ن_ك_ه  يا رب  ینبم  تسا  هدش  لقن  ینسو _  هعیش  فرط  ود  زا 
 . تسا هدش  لزان  (ص )  ربمایپرب ع )   ) یلع ماما  ناش  رد  داد , هقدص 

وبا فلا  دـننام : دـنا  هدرک  لقن  وا  زا  ظافح  زا  يا  هدـع  يرافغ :  رذوبا   _ 1 هلمج :  زا  دـنا  هدرک  لقن  هباحـص  زا  یعمج  ار  ربخ  نیا 
 (. نآرقلا ریسفت  نع  نایبلاو  فشکلا   ) ریسفت رد  یبلعث  میهاربا  نب  دمحا  قاحسا 

 . توریب پاچ  ج1 ص 177 لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکسح  مکاح  گرزب  ظفاح  ب _ 

ص 18. هرکذت )   ) رد يزوج  نبا  طبس  ج 

 . ثیدح ظافحو  نیثدحم  رگیدو  .... ج1 ص 649 فاشلا )  فاکلا   ) رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  د 

 , يدومحم قیقحت  هب  توریب  پاـچ  ج1 ص 177  لیزنتلا )  دـهاوش   ) رد یناکـسح  _ظ  فا ح_ دو : _ سـالا داد ب_ن  م_ق_  _ 2
 . تسا هدرک  لقن  وا  زا  ار  نآ 

 ((. ص  ) هّللا لوسر  مالغ   ) یطبق عفار  وبا   _ 3

 (. لئاضفلا  ) باتک رد  هیودرم  نبا  ظفاح  فلا  هلمج :  زا  دنا  هدرک  لقن  وا  زا  ناگرزب  زا  یعمج 

ج3 ص 104. روثنملا ) ردلا   ) رد یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  ب _ 

 .. نارگیدو ... ج1 ص 305 لامعلا )  زنک   ) رد يدنه  یقتم  ثدحم  ج 

(. طیسولا مجعملا   ) رد یناربط  گرزب  ثدحم  فلا  دنا : هدرک  لقن  دارفا  نیا  ار  وا  تیاور  رسای : نب  رامع   _ 4

 (. لئاضفلا  ) رد هیودرم  نب  رکب  وبا  ظفاح  ب _ 

ج1 ص 173. لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکسح  مکاح  ظفاح , ج _ 

 . هیودرم نباو  یناربط  زا  لقن  هب  ج1 ص 649  فاشلا )  فاکلا   ) رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  د 

 (: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما   _ 5
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لاس رصم  پاچ  ص 102  ثیدـحلا )  مولع  هفرعم   ) باتک رد  گرزب  ظفاح  يروباشین ,  مکاح  فلا  تسا :  هدرک  لقن  ناـشیا  زا  هک 
.1973

ص 311. بقانملا )   ) رد یعفاش  یلزاغم  نبا  هیقف  ب 

ص 187. بقانملا )   ) رد یمزراوخ  یفنح  ظفاح  ج 

 . يدومحم قیقحت  هب  ج2 ص 409  قشمد )  خیرات   ) رد یقشمد  رکاسع  نبا  ظفاح  د 

 . توریب پاچ  ج2 ص 357  هیاهنلاو )  هیادبلا   ) رد یقشمد  ریثک  نبا  ه 

ج2 ص 649. فاشکلا )  ثیداحا  جیرخت  یف  فاشلا  فاکلا   ) رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  و 

 (. ع  ) یلع لئاضف  باب  رد  ج15 ص 146  لامعلا )  زنک   ) رد يدنه  یقتم  ثدحم  ز 

 . تسا هدرک  لقن  يو  زا  ص 128  بقانملا )  ) رد دیؤم  رکب  وبا  ظفاح  مزراوخ  بیطخ  صاع :  نب  ورمع   _ 6

هدرک تیاور  وا  زا  ج2 ص 227  هرضنلا )  ضایرلا   ) ردو ص 102 یبقعلا )  رئاخذ   ) رد يربط  نیدلا  بحم  مالس :  نب  هّللادب  ع_  _ 7
 . تسا

پاچ ج2 ص 150 فارـشالا )  باسنا   ) رد يرذالب  ییحی  نب  دمحا  فلا  دنا : هدرک  لقن  وا  زا  دارفا  نیا  هک  سابع :  نب  هّللادبع   _ 8
 . يدومحم قیقحت  هب  توریب 

ص 133. لوزنلا )  بابسا   ) رد يدحاو  ب 

ج1 ص 180. لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکسح  مکاح  ج 

 . يدوبهب قیقحت  هب  ص 311  بقانملا )   ) رد یعفاش  یلزاغم  نبا  د 

.رصم پاچ  فاشکلا )  ثیداحا  جیرخت  یف  فاشلا  فاکلا   ) رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح  ه 

 . یطویس نیدلا  لالج  و 

لیزنتلا ج1 ص 174. دهاوش  رد  تسا  یناکسح  مکاح  دنا  هدرک  لقن  يو  زا  هک  یناسک  يراصنا :  هّللادبع  نب  رباج   _ 9

هک هّللا ,)  لوسر  مداخ   ) کلام نب  سنا   _ 10
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ج1 ص 165. لیزنتلا )  دهاوش   ) رد یناکسح  ظفاح  فلا  تسا :  هدرک  لقن  وا  زا 

ج1 ص 187 188.  ( نیطمسلا دئارف   ) رد یناسارخ  ینیوج  يومح  گرزب  ثدحم  ب 

_ي نـالو یتـیاور ط_ هک  مینک ,  یم  باـختناار  هنع  هـّللا  یـضر  يراـفغ  رذوـبا  تـیاور  تـیاور ,  _ن ه_م_ه  يا عو  زا م_ج_م_
يراـفغ رذوبا  تسا :  هدرک  لـقن  ناـشیا  زا  توریب  پاـچ  ص 177 178  رد ج1  دنتـسمروط  هب  یناکـس  _م ح_ _كا حو هدو  ب_

رذوبا  , يردب هدانج  نب  بدنج  نم  هک  دنادب  تخانشن  هک  رهو  تخانش ,  هک  تخانـش  ارم  هک  ره  مدرم ,  يا  تفگ :  هنع  هّللا  یـضر 
هک دنوش , روک  هن  رگو  مدید  مشچ  ود  نیا  اب  ار  ناشیاو  دنوشر  هن ك_ رگو  مدینش  شوگ  ود  نیا  اب  (ص )  ربمایپ زا  متـسه  يرافغ 
 , تسا نارفاک  لتاقو  ناـکین  ربهر  یلع  هلذـخ :  نم  لوذـخمو  هرـصن  نم  روصنم  هرفک ,  _ لا لـتاق  هرربلا ,  دـئاق  یلع  دومرف : یموا 

مدروآ اجب  ص )   ) هّللا لوسر  اب  ار  رهظزامن  اهزور  زا  يزور  دنک ,  كرت  ار  وا  هک  ره  دوش  لیلذو  دنک  يرای  اروا  هک  ره  دوش  يرای 
 : تفگ هدرک ,  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخ  تسد  هراچیب  نآ  دادن , يزیچ  ودـب  یـسک  یلو  درک , کمک  ياضاقت  دجـسم  رد  ییادـگ  , 

عوکر لاح  رد  ع )   ) یلع.دادن يزیچ  نم  هب  یـسک  درک , کمک  ياضاقت  ص )   ) هّللا لوسردجـسم  رد  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ 
ناـشیا تشگنا  زا  ار  رتـشگناو  هد  _ مآ اد  گ_ در , هرا ك_ _ شا يو  دوـب ب_ه  نآ  رد  يرتـشگنا  هک  کـچوک  تـشگنا  اـب  دوـب ,

 . دید ار م_ي  هر  نیا م_ن_ظ_ (ص )  ربمایپ هک  یلاح  رد   , تفرگ

هب يور  درک  مامت  ارزامن  (ص )  ربمایپ یتقو 
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راک راد , هداشگ  ارم  هنیـس  اراـگدرورپ  تفگ :  تشاد ,  يا  هت  _ ساو _ خو زا ت_ _ي  سو مردارب م_ ایادـخ  تفگ :  دومن  نامـسآ 
مردارب هدـب ,  رارق  نم  يارب  منادـناخ  زا  يریزو  دـنمهفب , ارم  نانخـس  اـت  اـشگب  مـنا  _ بز زا  هر  _ گو نادر  ناـسآ گ_ نـمرب  ارم 

لزاـنوا ش_د م_ب_ن_ي رب  اـیوگ  ینآرق  هاـگنآ  نادرگ ,  کیرـش  نم  راـک  رد  ار  واو  نک  مکحمار  متـشپ  وا  هلیـسو  هب  نوراـه 
 , متـسه وت  هد  _ يز _ گر _ بو ربمایپ  دـمحم  نم  ایادـخ  مینک ,)  یم  مکحم  تردارب  هلیـسو  هب  ار  وت  يوزاـب   : ) هک _ن_ يا ب_ر 

هلیسو هب  ار , یلع  مردارب  هدب ,  رارق  نم  يارب  منادنا  زا خ_ يریزو  نادرگ ,  ناسآ  نم  رب  ار  راک  راد , هداشگ  زین  ارم  هنیساراگدرورپ 
 . نک مکحم  ار  متشپ  وا 

تفگ هدش ,  لزان  وا  رب  ادخ  يوس  زا  لیئربج  هک  دوب  هدرکن  مامت  ار  نخـس  ص )   ) هّللا لوسر  دنگو , ادخ س_ هب  دیوگ : یم  رذوبا 
؟  لیئربج يا  تسی  نآ چ_ تفگ :  (ص )  ربمایپ.دش هداد  وت  هب  تردارب  هرابرد  هچنآ  يارب  میوگ  یم  کیربتوت  هب  دم , يا م_ح_ : 

مکیلو امنا  : ) دومرف لزان  وت  ربدنواد  ار خ_ _ه  يآ نیاو  دننک  يوریپ  وا  زا  تمایق  زور  ات  دومرف  روتـسد  وت  تما  هب  دـنوادخ  تفگ : 
 (. نوعکار مهو  هاکزلا  نوتؤیو  هالصلا  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسرو  هّللا 

 . میا هدرک  افتکا  یکی  نیا  هب  بلطم  نایب  يارب  ام  هک  تسا  هدمآ  ینوگانوگ  ظافلااب  تیاور  نیا 

 . تشادن نآ  رد  یکیرش  نینمؤملاریما  هک  تسا  یلئا  زا ف_ض_ _ن  يا

یفاـک یتـجح  دوخ  نیاو  تسا  هداد  _تا  كز عو  _ كر لا  رد ح_ _د  هدر ب_شا اـعدا ك_ هک  میباـی  یمن  ار  یـسک  خـیراترد 
نینمؤملا ریما  طقف  اجنیا  رد  روظنم  هک  تسا  نیا  رب  نشور  یلیلدو 
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 . تسا (ع ) 

یهاو رایسب  ییاه  هناهب  هب  مهنآ  دنربب , لاؤس  ریز  نینمؤملاریما  هب  ار  نآ  تبسن  ات  هدرک  کیکشت  هیآ  نیا  رد  دنا  هدرک  یعس  یضعب 
 . ینعم یبو 

لباق ریغ  لیوات  نیا  هک  تسا ,  عوشخ  نآ  زا  روظنم  دـیوگ : یم  هدادرییغت  نآ  يرهاظ  ياـنعم  نیا  زا  ار  عوکر  ياـنعم  یـسولآ  ـالثم 
ینعی دزاس  فرـصنم  تسا  رهاـظ  هیآ  رد  هک  دوخ  یقیق  زا م_ع_ن_يا ح_ ار  نآ  هک  تسین  هیآ  رد  يا  هنیرق  اریز  , دـشاب یم  لوبق 

زا سپ  مدوب ,  ناتـسودزا  يا  هدـع  اب  هیآ  نیا  هراـبرد  ثحب  لوغـشم  هاگـشناد  رد  يزور  مرادداـی  هب  عوکر  فورعم  تکرح  ناـمه 
یلع هرابرد  هیآ  لوزن  رگا  تفرگ :  لاکـشا  هنوگنیا  اهنآ  زا  یکی  تسا ,  ع )   ) نینمؤملاریما هرابرد  هیآ  مدرک  تباث  اهنآ  يارب  هکنآ 

 . تسا هدش  تباث  ناشیا  يارب  یصقن  تروص  نیا  رد  دوش , تباث 

؟  هنوگچ متفگ : 

؟  داد ار ه_م  وا  باوجو  دینش  ار  لئاس  يادص  هنوگچ  هنرگو  تسا ,  زامن  رد  وا  عوشخ  مدع  هدنهد  ناشن  نیا  تفگ : 

.دنوش یمن  دوخ  فارطا  هجوتم  ادخ , ربارب  رد  نداتسیا  ماگنه  يوقت  اب  نارگ  تدابع  هک  تسا  فور  _ي_ك_ه م_ع_ لا رد ح_

وا _ر  بار رد ب_ زین  عوـشخو  عوـضخو  هدوبادـخ  يارب  زاـمن  اریز  درادـن , يدروـم  هیآ  دوـخ  لـیلد  هب  وـت  نخـس  مـت :  گ_ف_
 . _ت سا

تلالد حوضوب  هیآ  قایـسو  تسا  هدـش  لئاق  رازگزامن  يارب  یتیالوو  تماما  هکلب  هداد  زامن  نیا  یلوبق  زا  ربخ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
رب یلاکـشا  رگا  سپ  , دنک یمن  یقرف  يرگید  هچ  دـشاب  هچ ع_ل_ي  هدـنهد  هقدـص  سپ  هدوب ,  حدـم  ماقم  رد  یلوم  هک  دـنک  یم 

ینک نآرق  دوخ  هجوتم  ار  لاکشا  تسا  رتهب  يراد ,  یلع  عوشخ 
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.

 . تسا نیکاکش  تاکیکشت  زا  رت  مکحم  هیآ  نیا  _ع  قاو رد 

 . تسا لئاسم  نیرت  حضاو  زا  نآرق  رد  نینمؤملاریما  تیالو  تابثا  دنچ  ره  هتشاد  نینمؤملاریما  تیالو  رب  تلالد  ینشور  هب  هیآ 

تباث ار  وت  ياعدا  هک  روایب  يا  هیآ   : تفگ اهنآ  زا  یکی  ناهگان  هک  متفگ  یم  ناتـسود  زا  يا  هدـع  ار ب_ه  نخـس  نیا  متـشاد  نم 
.دنک

 . تسا هتفگ  هچ  ع )   ) یلع هرابرد  ص )   ) هّللا لوسر  مینیبب  نآ  زا  لبق  مت :  گ_ف_

الا یـسوم ,  نم  نوراه  هلزنمب  _ت م_ن_ي  نا تفگ :  یلع  هب  ص )   ) هّللا لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب 
 (. تسین نم  زا  سپ  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا ,  یسوم  هب  تبسن  نوراه  تلزنم  دننام  نم  هب  وت  تبسن  (( : ) 118  )) يدعب یبن  هنا ال 

زج ار  هریغو  ترازو  تفـالخ ,  تماـما ,  یلع  سپ  درادزین , ع )   ) یلع هتـشاد  نوراـه  هچ  ره  هک  دوـش  یم  صخـشم  تیاور  نیا  زا 
.دراد نوراه  هکنانچمه  , دراد توبن 

تسیچ یسوم  هب  تبسن  نوراه  تیعقوم  دینکن , هلجع  متفگ :  یئوگ !؟  یم  ار  نیا  اجک  زا  دنتفگ : هتـساخ ,  رب  اج  زا  هرابکی  یگمه 
؟

يریزو (( : 119  ( )) يرما یف  هکرـشاو  يرزا  هب  ددـشا  یخا  نوراه  یلها  نم  ار  _ يزو لعجاو ل_ي   : ) تفگ یـسوم  هکنیا  هنرگم 
 . نادرگ کیرش  نم  راک  رد  ار  واو  نک  مکحم  ار  متشپ  وا  هلیسو  هب  ار , نوراه  مردارب   , هدب رارق  نم  يارب  منادناخ  زا 

 . ..دشاب يرگید  روط  هیآ  دیاش  میا ,  هدینشن  يزیچ  نینچ  دن : گ_ف_ت_

.درادن یکش  نآ  رد  یسک  تسا ,  حضاو  هک  نیا   : متفگ اهنآ  دروخرب  زا  بجعت  اب  مدش ,  نانآ  يزابجلو  بصعت  هجوتم  نم 

زا یکی 
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 .. تسا دوجوم  نآرق  نیا  میوش ,  ریگرد  ارچ  تفگ :  اهنآ 

هچو هرو  رد چ_ه س_ هک  مدوب  هدرب  دای  زا  الماک  اریز   , مدـش برطـضم  يردـق  ییوگ !!  یم  تسار  رگا  نک  ادـیپ  اـم  يارب  ار  هیآ 
روط هب  ار  نآرقو  دمحم  لآودمحم  یلع  مهللا ص_ل  متفگ :  لد  ردو  هدـش  طلـسم  دوخ  رب  گنرد  يا  هظحلزا  سپ  تسا ,  یئزج 

 .. . يردص یل  حرشا  بر  : ) دوب هیآ  نیا  داتفا  نآ  رب  ممشچ  هک  يزیچ  نیلوا  مدرک ,  زاب  یقافتا 

 (. یلها نم  اریزو  یل  لعجاو 

2 نآرق رد  ع )   ) یلع تیالو 

ار نآر  ق_ مناوـخب ,  ار  هیآ  بجعت  تدـشزا  متـسناوتنو  دـش  يراـج  میاـه  هنوـگ  رب  کـشا  تفرگ ,  ار  مـیو  ب_غ_ض گ_ل_
.دندش هدز  تریح  یگمه  بیجع  فداصت  نیا  زا  مدرک ,  هراشا  هیآ  هبو  هداد  اهنآ  تسد  هب  دوب  زاب  هک  هنوگنا  ه_م_

هرابرد هیآ  هک  دـش  تباـث  لوا  ثح  رد ب_ _ك_ه  نآ زا  پ_س  ع :)   ) نینمؤملاریما تیـالو  رب  هّللا )...  مکیلو  اـمنا   ) هیآ تلـالد 
امـش ربهرو  تسرپرـس  بلاط :  یبا  نب  یلعو  هلوسرو  هّللا  مکیلو  امنا  دوش : یم  نینچ  نآ  يانعم  تسا ,  هدـش  لزاـن  ع )   ) یلع ماـما 

 (. بلاط یبا  نب  یلعو  وا  ربمایپو  تسادخ  اهنت 

؟  تسا هدرکدای  عمج  هغیص  هب  ار  رفن  کی  دنوادخ  ارچ  هک  دنکن  لاکشا  یسک 

_ت سا ناوار  نآ ف_ رب  دهاوشو  هدوب ,  ندرمش  گرزب  يارب  هیآ  نیا  رد  عمجو  تسا ,  زیاج  برع  نابز  رد  يزیچ  نینچ  ار  _ يز
 , میدنمتورث امو  تسار  اد ف_ق_ي_ دـنتفگ خ_ هک  یناسک  (( : 120 ( )) ءاینغا نحنو  ریقف  هّللا  نا  اولاق  نیذـلا   :) هیآ نیا  دـننام  , 

یبنلا نوذؤی  نیذ  _ لا _ن_ه_م  مو  : ) هیآ نیا  نینچمهو   , تسا بطخا  نب  یح  اج  نیا  رد  هدنیوگ  هک 
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یـشوگو رواب  شوخوا  دـنیو  _ي گ_ مو _ن_د  هد رازآ م_ي  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  زا  (( : 121  ( )) نذا وه  نوـلوقیو 
يربط ریـسفت   , ) تسا هدـش  لزان  هریـشق  نب  باتع  ایو  ثرح  نب  لتبن  ای  هلیویـس  نب  سالج  نیقفانم  زا  یکی  هراـبرد  هیآ  نیا  تسا , 

(. ج10 ص 116

.دنام یم  یقاب  یلو  يانعم  رد  ثحب  اهنت  نیا  زا  دعب 

رما یلو  دـنیوگ : یم  اهنآ  تسا ,  راوازـس  وا  دوخ  زا  ناسنا  هب  هک  تسا  یـسک  ياـنعم  هب  هیآ  نیا  رد  یلو  هک  تسا  دـقتعم  هعی  ش_
.دراد اهنآ  روما  رد  فرصت  قح  نارگید  زا  شیب  هکنآ  ینعی  نیملسم 

, دراد ار  نیملـس  رو م_ _ ما رد  فرـصت  قح  وا  اهنت  نوچ  تسا   ( ع  ) یلع نینمؤملاریما  زا  يوریپ  بوجو  هب  لئاق  هعیـش  ساسا  نیا  رب 
تـسا هتفگ  شا  هرابرد  هکنآو  شربما  _ي_ پواد زج خ_ هدرک  در  ام  يارب  ار  یلو  هنوگ  ره  امنا )  ) ظفل اب  دنوادخ  هک  لیلد  نیا  هب 
ساسا رب  رگیدـکی  هب  تبحم  یلو )   ) هملک زا  روظنم  رگاو  دـنهد ) تاکز م_ي  عوکر  لاح  ردودـنراد  یم  اپ  رب  ار  زاـمن  هک  اـهنآ  )
نینمؤـم موـمع  يارب  نید  رد  تبح  ار م_ _ يز _د , ند هدر ش_ ما ب_ _د ك_ه ن_ ییاـهنآ ب_شا صوـصخم  دـیابن  دوـب  نید 

, دنراد تسود  ار  رگیدکی  نمؤم  نانزو  نادرم  (( : 122  ( )) ضعب ءایلوا  مهـضعب  تانمؤملاو  نونمؤملاو  : ) دیامرف یمدنوادخ  تسا , 
زا دار  اذــلو م_ تسارگیدــکی  هـب  نینمؤــم  تـبحم  زا  ریغ  نآ  رد  تیــالو  عوــن  هــک  دــهد  یم  ناــشن  هــیآ  رد  صیــصخت  سپ 
هب تسا  ع )   ) یلع صوصخم  هکلب  تسین ,  یلک  روط  هب  نینمؤم  مومع  ( ...دنراد یم  اپ  رب  زامن  هدروآ ,  نامیا  هک  _ي  نا (ك_س_

یفن ار  نینمؤم  مومعو  دهد  یم  صیصخت  يانعم  هک  امنا )  ) لیلد
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 , مینک هفاـضا  دـنناد  یم  ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هراـبرد  ار  هیآ  هک  يا  هتـشذگ  ثیداـحا  هب  ار  بلط  _ن م_ يا _ر  گا دـنک , یم 
چیهو هدـشن  سک م_ن_ط_قب  چـیه  رب  دـنهد ) یم  تاـکز  عوکر  لاـح  رد   : ) تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  یفیـصوت  میریگ  یم  هجیتن 
تـسا لاح  نوعکار )  مهو   ) هلمجو داد , تاـکز  عوکر  لاـح  رد  هک  دوبوا  اریز  ع )   ) نینمؤملاریما زج  درادـن  ار  نآ  ياـعدا  يدـحا 
یعون دوخ  یقیقح  يانعم  نیا  ریغ  هب  عوکر  يانعم  رییغتو  تسا  صخـشم  تکرح  نامه  عوکرو  دـنهد ,) یم  تاکز  هک  اهنآ   ) يارب

هک اهنآو   ) نینچمهو دیامن  فرصنم  دوخ  یقیقح  يانعم  زا  ار  عوکر  هک  درادن  يا  هنیرق  چی  _ه ه_ يآ اریز  تسا  لیلد  نودب  لیوات 
لماش زامنو  تسا  هدـش  هتفگ  نآ  زا  لـبق  زاـمن  دوخ  اریز  دـشاب  قبـس  اـم  رب  فطع  دـناوت  یمن  نوعکار )  مهو  _د : نا عو  _ كر رد 

 . _د لاح ب_شا دیاب  نیاربانب  تسا ,  رارکت  یعون  هناگادجروطب  عوکر  نتفگ  سپ  تسه ,  زین  عوکر 

یجـشو ق_ _ت ,  سا وا  صوصخم  هیآ  سپ  داد , تاـکز  عوکر  لاـح  رد  ع )   ) یلع هک  دـنراد  عاـمجا  تما  هکنآ  هوـال ب_ر  ع_
لاح رد  هک  یماگنه  هدش  لزان  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  هکنیا  رب  دنا  هدرک  عامجا  اهنآ  هک  تسا  هدرک  لقن  نیرـسفم  زا  دـیرجت  حراش 

_ت ما تسا :  هدرک  لـقن  هنوگنیا  ار  بلطم  نیا  لـئاضفلا  باـتک  رد  بوشآ  رهـش  نبا  نینچمه  داد , هقدـص  ار  دوخ  رتـشگنا  عوکر 
_ن يا _ي_د  رد ت_يا ثیداــحاو  (( , 123  )) تسا هدـش  لزاـن  ع )   ) نینمؤـملاریما قـح  رد  هیآ  نیا  هـکنیا  رب  دـنا  هدرک  عاـمجا 

مارملا هیاغ  باتک  رد  ینارحب  مشاهدیس  تسا ,  هدیسررتاوت  دح  هب  م_ط_بل 
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.دینک تقد  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) یلع هرابرد  هیآ  لوزن  رب  ینبم  هعیش  زا  ثیدح  هدزونو  تنس  لها  زا  ثیدحراهچو  تسیب 

 , _ح_ب_ت مو ندر  يرای ك_ ینعم  هب  دشاب  یمومع  تیالودـیابن  یلو  زا  دارم  سپ  تسا  نینمؤملاریما  صوصخم  هیآ  هک  لاح 
 . تسا فرصت  هب  یلوا  هک  یسک  يانعم  هب  تسا  رتکیدزنو  صوصخم  یعون  زا  تسا  یتیالو  هکل  ب_

يرای ندرک  رـصحنم  تروص  نیا  رد  دـشاب , هدـنهد  يرای  یلو  زا  دارم  هک  مینک  ضرف  رگا  تسا :  هتفگ  هراـب  نیا  رد  رفظم  همـالع 
 . ودزا ج_ه_ت هظحالم ي_ك_ي  اب  رگم  تسین  تسرد  یلعو  لوسر  ادخ , هب  هدنهد 

هب تلاح  نیا  رد  هک  دشاب  اهنآ  یعامتجا  نوؤش  رد  فرـصتو  یتیالو  روما  هب  مایق  لماش  نینمؤم  هب  اهنآ  ندناسر  يرای   : ) هکنآ لوا 
رامـش هب  يزیچ  اهنآ  يرای  لباقم  رد  نینمؤم  هب  نارگید  ندـناسر  يرای   ) هک تسا  نیا  رگید  تهج  ددرگ ,) یم  رب  رظن  دروم  يانعم 

(( . 124  ( )) تسا نینمؤم  لماک  يرای  تماما ,  مزاول  زا  اریز  میسر  یم  بولطم  هب  زین  تلاح  نیا  رد  هک  دیاین ,

قح ین  _م_ع_ بو هدوب  تیالو  خنس  کی  زا  ع ))   ) یلع ) دنا هدروآ  نامیا  هک  ییاهنآو  لوسرو  ادخ  تیالو  هک  دش  تباث  پ_س 
یماهبا دشابن  یکی  _ر م_ع_ن_ي  گا سپ   , تسا هدش  هدافتـسا  هس  ره  يارب  ظفل  کی  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلدو  تسا  فرـصت 
تیـالو يارب  يرگید  ياـنعم  رگا  نیارباـنب  دـن , هارمگ ن_م_ي ك_ زگره  ار  دوـخ  ناگدـنبدنوادخ  یلو  تـسا  راـک  رد  يدـمع 

, دــش یم  رارکت  نینمؤـم  يار  _ت ب_ يـالو ما ك_ل_م_ه  _ه_ با _ع  فر يارب  هـک  دوـب  نـیا  رتـهب  دوـب , رظن  دروـم  نینمؤـم 
دینک تعاطا  ار  ادخ  (( : 125  ( )) لوسر _ لا اوعیطاو  هّللا  اوعیطا   ) هیآ رد  هک  هنوگنامه 
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نیقتم ماما  هک  تسا  یـسک  اهنت  نینمؤملاریما  هک  میریگ  یم  هجیتن  ورنیا  زا  تسا ,  هدش  رارکت  تعاطا  هب  رما  دینک  تعاطاار  ربمایپو 
 . تسا نینمؤم  رما  یلوو 

مل ناو  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : ) دیامرف _د م_ي  نواد خ_ دراد : یم  مالعا  تحارص  هب  ار  تیالو  غیلبت  هیآ  ( 2)
الماک تسا  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ , يا  (( , 126  ( )) سانلا نم  کمـصعی  هّللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت 

.دراد یم  هاگن  مدرم  یلامتحا )  ياهرطخ   ) زا ار  وت  دنوادخو  يا ,  هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگاو   , ناسرب مدر )  هب م_ )

ملسم حیحص  رد  مقرا  نب  دیز  ثیدح  رد  البق  هک  هنوگنامه.دش  لزان  ع )   ) نینمؤملاریما تلیضف  نایب  يارب  مخریدغ  رد  هیآ  _ن  يا
.دش هراشا  نادب 

هک ره  يارب  نآ  ندوــب  یهیدـــبو  حوــضو  رطاــخ  هــب  هثداــح ,  نــیا  هــب  يا  هراــشا  اـــهنت  مــت  _ شاد رد ن_ظ_ر  اد  _ت_ با
مان هب  ینادوس  هدنـسیون  کـی  یلو  مشاـب ,  هتـشاد  دـن  لا م_ي ك_ _ب_ ند ار  _خ  يرا _ تو _ث  يد _ه_يا ح_ ك_ت_با

در ار  اهنآو  هدرک  هلمح  هعیش  رب  ربخ ) رخآ   ) ینادوس هلجم  رد  وا  درک , بلج  دوخ  هب  ارم  رظن  نیمالا )  قداصلا  سد  _م_ه_ن_ لا )
 . دنک یم 

 . ..دنا هدرک  لقن  مخ  ریدغ  هرابرد  هعیش  ياهبات  يا ك_ه ك_ _ه  ثدا _ن ح_ يا _ع  قاو رد  تسا :  نینچ  وا  نانخس  هلمج  زا 

.دننک لقن  ار  تسا  عیشت  بهذم  ساسا  هک  هناسفا )   ) نیا هک  تسا  هعیش  ياملع  تداع  نیاو 

_م_ن_ي شد هدنهد  ناشن  ای  تسا !  خـیراتو  ثیدـح  هب  تبـسن  ینادان  هدـنهد  ناشن  نخـس  _ن  يا _ا  يآ _م  ناد م_ن ن_م_ي 
؟  تسا ناشیا  لیاضف  راک  _ ناو ع )   ) ما ع_ل_ي _ ما ب_ا 

باتک چیهو  هدوب  نشور  رایسب  هثداح  نیا  اریز 
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.دشاب هدرکن  لقن  ار  نآ  هک  تسین  یخیرات 

ار دوخ  مشچ  هک  تسا  هدادـن  تمحز  دوـخ  هب  رادـقم  نیا  وا  هک  تسا  _ح  ضاو تسا !؟  هدـیدن  ار  نآ  سدـنهم  نیا  هنوـگچ  سپ 
هاگنآ دیدن , نآ  رد  ار  تیاور  نیا  رگا  دنز , قرو  ار  نآ  سپس  درادرب , ار  تنـس  لها  ياهباتک  زا  خیرات  ای  ثیدح  باتک  رهو  ددنبب 

 . همانب  ( هناسفا  ) ار نآو  هداد  تبسن  هعیش  ياهباتک  هب  ار  تیاور  دراد  قح 

یمالسا ذخم  رد  ریدغ 

یم رفن  هدو  دصک  هب ي_ دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  يا  هباحصدادعتو  دراد  ار  رتاوت  نیرتالاب  هک  تسا  یثیداحا  زا  ریدغ  _ث  يد ح_
اهنآ زا  ار  ثیدح  هک  ییاه  _ اب ك_ت_با هارمه  ار  هباحـص  نیا  یلا ص 61  ج1 ص 14  ریدغلا )  ) باتک رد  ینیما  همالع  دـسر ,
یم ینالوط  مینک  رکذار  دنا  هدرک  تیاور  اهنآ  زا  هک  تنـس  لها  ياهباتکو  اهنآ  مان  میهاوخبرگا  هک  تسا ,  هدرب  مان  دنا  هدرک  لقن 

.دوش

.دنارفن راهچو  داتشه  یلا 72 , ریدغلا ص 62  لقن  قبط  نیعبات  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  دادعت 

يرجه مهدراهچ  نرق  ات  مود ,  نرق  زا  نآ  نایواردادـعت  هک  تسا ,  هدـش  لقن  رتاوت  هب  ریدـغ  ثیدـح  ینامز  رد ه_ر م_ق_ط_ع 
.دنا هدرک  حرطم  ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  باتک  نارازه  هفاضا  هب  دنارفن   360

ریدغ نایوار  دادعت  هک  یلاح  رد  تسا ,  یعیـش  هناسفا  کی  نیا  دیوگب  هک  دـهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هدنـسیون  نیا  هنوگ  پ_س چ_
یهاگآ نودـب  هک  تسا ,  اهداوس  اب  همین  راک  لاکـشا  نیا  یلو  تسا !  تنـس  لها  هار  زا  نآ  ناـیوار  فصن  زا  رتمک  هعیـش  قرط  زا 

هک دنتسه  نیرخاتموامدق  زا  اهنآ  _ق_ي_ن  ثو _ مو _ل س_ن_ت  ها ياملع  نیا  دنهد , یم  نخس  داد  قیقحتو 
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حیحص حراش  ینالقـسع  رج  _ن ح_ با  _ 1 مینک :  یم  لقن  هنومن  دنچ  لاثم  ناونع  هب  دـنراد , یم  مالعا  ار  ریدـغ  ثیدـح  تحص 
قرط يارادو  دنا  هدرک  تیاور  یئاسنو  يذـمرت  ار  ثیدـح  _ن  يا هالوم ,)  یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ثیدـح اماو  دـیوگ : یم  يراخب 

دنـشاب یم  نسح  ای  حیحـص  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  هدرک  يروآ  عمج  یلقتـسم  باتکرد  ار  اـهنآ  هدـقع  نبا  هک  تسا ,  يداـیز  رایـسب 
(( . 127 ))

دمحم نب  دـمحا  سابع  یبا  فیلات  ریدـغلا , ) ثیدـح  قرط  یف  هیالولا   ) باتک هدرک ,  هراشا  نآ  هب  رجح  نبا  هک  _ي  ك_ت_با
 . لاس 333 يافوتم  هدقع ,  نبا  هب  فورعم  ظفاح   , تسا ینادمه  دیعس  نب 

 . دنا هدرک  لقن  رایسب  وا  زا  ینالقسع  _ن ح_ج_ر  باو _ه )  _غ_با لاد _ سا  ) رد ریثا  نبا 

یم هدرک  داـی  وا  زا  ریدـغ  ثیدــحرکذ  زا  سپ  ص 337  ج7  بیذـهتلا )  _ب  يذ ت_ه_  ) باتک رد  رگید  ياـج  کـی  ینالقـسع 
هتـسناوت وا  تسا ,  هدومن  نآ  تاـیاور  قرط  يروآ  عمج  رد  یعـسو  هدرک  حیحـصت  ار  ثیدـح  هد ,  نبا ع_ق_ ساـبعلا  وبا  دـیوگ :

.دروآ تسدب  رتشیبای  یباحص  داتفه  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  تسا 

یلقتـسم باتک  کی  هدقع  نبا  سابعلا  وبا  دیوگ : یم  هدرک  هراشا  فنـصم  نیا  هب  ریدغ  ثیدـح  تیاور  قرط  تبث  رد  زین  هیمیت  نبا 
(( . 128  )) تسا هتشون  نآ  قرط  يروآ  عمجرد 

 ( ص  ) هّللا لوسر  زا  تسا  یحیحـص  ثیدح  نیا  دیوگ : یم   , نآ دنـس  اب  تیالو  ثیدـح  لقن  زا  سپ  یعفاش :  یلزاغم  _ن  با  _ 2
نیاو دنا  هدرک  تیاور  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  تشهب  هب  نیرـشبم  ینعی  رفن  هد  نآ  هلمج  زا  رفن  دـصکیدودح  هک 

یصقن چیهو  هدوب  ملسم  ثیدح 
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(( . 129  )) تشادن نآ  رد  یکیرش  چیهو  تسا  هدش  اراد  ییاهنت  هب  ار  تلیضف  نیا  هنع  هّللا  یضر  یلعو  منیب ,  یمن  نآ  رد 

_ر يد ثیدــح غ_ قرط  رد  یلقتــسم  باــتک  فورعم  خــیرات  بحاــص  يربــط  دــیزی  نـب  ریرج  نــب  دــمحم  رفعج  _و  با  _ 3
_خ يرا _ب ت_ حا يربط ص_ ریرج  نبا  دیوگ : یم  هدرب  مان  ار  باتک  نیا  هدـمعلا  باتک  بحاص  هک  _ت ,  سا _ت_ه  شو ن_

تـسا هتـشون  هراب  نیا  رد  هیالولا )  باتک   ) مان هب  یباتکو  هدرک  لقن  قیرط  جـنپو  داـتفه  زا  ار  نآ  تیاور  قرطو  ریدـغ  زور  خ_رب  , 
(( . 130 ))

(( 131 ( )) ظاـفحلا هرکذـت   ) رد _ب_ي  هذ _ظ  فا ح_ تسا :  هدـمآریمالا  لیعامـسا  نب  دـمحم  فیلاـت  هیوـلعلا  هـفحتلا  حرـش  رد 
دیوگ یم  یبهذ  تسا ,  هتـشون  نآ  _ط_ه ب_ا  بار رد  _ي  ریرج ك_ت_با نب  دـمحم  دـیوگ : یم   ( هـالوم تنک  نم   ) هراـبرد

 . مدرک بجعت  نآ  قرط  يدایز  زاو  مدید  ار  نآ  نم 

رد گرزب  دـلج  ود  رد  مخریدـغ  ثیداحا  هک  مدـید  ار  یباتک  دـیوگ : یم  هدرب  مان  ریرج  نبا  باتک  زا  دوخ  خـیرات  رد  زین  ریثک  نبا 
(( . 132  )) تسا هدش  يروآ  عمج  نآ 

رد ك_ت_با ار  ریدـغ  ثیدـح  لاس 477  يافوتم  یناتـسجس  دـیز  یبا  نب  رـصان  نب  دوعـسم  دـیع  _و س_ با _ظ  فا ح_  _ 4
هدرک يروآ  عمج  یباحص  زا 120 لقن  هب  ار  ریدغ  ثیدح  قرط  نآ  رد  هک  تسا  هدروآ  ءزج   17 رد هیالولا )  ثیدح  یف  هیارد  _ لا )

 . تسا

ار تیاور  نیا  هک  ییاهباتک  رب  هوالع  هک  هدرب  مان  ار  تنس  لها  ياملع  ناگرزب  زا  ملاع  ششو  تسیب  ریدغلا )  ) باتک رد  ین  _ي_ ما
ینیوج هرابرد  ریثک  نبا  هتفگ  اب  ار  دوخ  نخـس  دـنا , هتـشون  ریدـغ  ثیدـح  تایاور  لقن  رد  لقتـسم  یباتک  کی  ره.دـنا  هدرک  لـقن 

همتاخ
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اجنآ رد  دوـب , فاحـص  کـی  تسد  رد  مدـید  دادـغب  رد  باـتک  دـلج  کـی  تفگ :  یمو  درک  وا ت_ع_ج_ب م_ي  مـیهد :  یم 
تنک نم   ) قرط زا  متـشهو  تسیب  دـلج  دوـب : هدـش  هتـشاگن  نینچ  باـتک  يورربو  هدـش  يروآ  عـمج  _ن خ_ب_ر  يا _تا  ياور

(( . 133  )) تسا مهنو  تسیب  دلج  نآ  زا  سپو  هالوم ,)  یلعف  هالوم 

 ...( کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی   ) هیآ لوزن  اـب  هطبار  رد  اـما  دـنا : هدرک  تبث  ار   ( ع  ) یلع هراـبرد  غیلبت  هیآ  لوزن  هک  يرداـصم 
متاح یبا  نبا  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  روثنملا ) ردلا   ) رد یطویـس   _ 1 هلمج :  زا  دـنا  هدروآ  نینمؤملاریما ,  هرابرد  ار  نآ  يداـیزدارفا 
یلع قح  رد  مخ  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا   : ) هک دنا  هدرک  تیاور  دیعس  یبا  زا  دنتسم  روط  هب  هک  هدرک  لقن  رکاسع  نباو  هیودرم  نباو 
هّللا لوسر  نا  _ مز رد  تفگ :  دوعـسم  نبا  هک  هدرک  لقن  دنتـسم  روط  هب  هیودرم  نبا  زا  یطویـس  نینچمه  دـش ,) لزاـن  هّللا  لوسر  رب 
هّللاو هتلاسر  تغلب  امف  لـعفت  ناو ل_م  نینمؤملا _  یلوم  اـیلع  نا  کـبر _  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلااـهیا  اـی   : ) میدـناوخ یم 
ینبم تسا  هدش  لزان  ترا ب_ر ت_و  _ گدرور فر پ_ زا ط_ هک  ار  هچنآ  ناسرب   ( مدرم هب   ) ربمایپ يا  سانلا :)  نم  کمصعی 

یم هاـگن  مدرم  زا  ار  وـت  دـنوادخو  يا  هدادـن  ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن  یفرعم )  ار  وا   ) رگاو تسا ,  نینمؤـم  يـالوم  یلع  هکنیارب 
(( . 134 ( )) دراد

(( . 135 ( )) دش لزان  یلع  هرابرد  مخ  ریدغ  زور  هیآ  نیا   : ) هک دنک  یم  تیاور  دیعس  وبا  زا  لوزنلا  بابسا  رد  يدحاو   _ 2

_ظ فا ح_  _ 3
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هیآ نیا  هک  دـنک  یم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دنتـسم  روط  هب  نینمؤـملاریما )  یف  نآرقلا  نم  لزن  اـم   ) باـتک رد  یـسراف  رک  _و ب_ با
.دیدرگ لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  رد  مخریدغرد 

دـش لزان  هّللا  لوسر  رب  مخریدـغ  زور  هیآ  نیا  تفگ :  هک  هیطع  زا  هدرک ,  تیاور  شمعا  زا  دنـس  اب  یناهبـصا  میعن  وبا  ظفاح   _ 4
(( . 136 ))

بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  مخریدغ  زور  هیآ  هک  دنک  یم  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا  دنتـسم  روط  هب  یعفاش  رکاسع  نبا  ظفاح   _ 5
(( . 137  )) دش لزان 

رفعج م_ح_م_د ب_ن وبا  دیوگ : یم  يراخبلا )  حیحـص  حرـشب  يراقلا  هدمع   ) رد یفنحلا ,  ینیعلا  نب  _ن  يد _ لا رد  ب_  _ 6
یلع تلیـضف  رد  تراگدرور  فرط پ_ زا  هچنآ  مدرم )  هب   ) ناـسرب هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم   : تفگ نیـسح  _ لا ع_ل_ي ب_ن 

 . دیدرگ لزان  هنع  هّللا  یضر  بلاط  یبا  نب 

 (. تسا وا  يالوم  یلع  می ,  وا  يالوم  نم  هک  ره   : ) تفگو تفرگ  ار  یلع  تسد  ربمایپ  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو 

نیا همه  نیب  زا  ام  دنا , هدرک  تبث  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  ار  نآ  لوزن  _گ_ر ن_ي_ز  يد _ذ  خا _ه_ا م_ هد ینارنخـس :  نتم 
باـتک رد  دنتـسم  روط  هب  ير  ط_ب_ مینک :  یم  باـختنا  ار  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  رفعجوبا  ظـفاح  تیاور  فلتخم ,  ياـهتیاور 

زا تشگزابرد  (ص )  ربما پ_ي_ _د : يو _م م_ي گ_ قرا نب  دـیز  دـنک : یم  تیاور  نینچ  ( ریدـغلا ثیداحا  قرط  یف  هیـالولا  )
يزاسکاپ ار  فارطا  نیمز  داد  روتـسد  ربمایپ  مرگ ,  رایـس  او ب_ _ هودو رهظ ب_ کـیدزن  دـش , هداـیپ  مخریدـغ  رد  عادولا ,  هجح 

 . مینک یم  اپ  رب  تعامج  زامن  هک  داد  ادن  سپس  , دندومن

میدمآ درگ  یگمه 
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فرط زا  هچنآ   : ) تـسا هدوـمرف  لزاـن  نـم  رب  ار  هـیآ  نـیا  لاـعت  دـنوادخ م_ تـفگ :  سپـس  دوـمرف , ییاـنعم  رپ  ینارنخـس  ناـشیا  ,
یم هاگن  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخو  يا ,  هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن  رگا  هک  ناسرب ,  مدرم  هب  تسا  هدـش  لزانوت  رب  تراگدرورپ 

 ( . دراد

نب هک ع_ل_ي  مرادـب  مالعا  یهایـسودیفس  ره  هبو  مزیخاپ  رب  ناکم  نیا  رد  هک  درک  رما  نم  هب  مراـگدرورپ  فر  زا ط_ لـیئربجو 
 . دشاب یم  نم  زا  سپ  ماماو  نم  هفیلخو  یصو  ردارب , بلاط  یبا 

نم رب  ناگدننک  تمالمو  ناگدنهد  رازآو  هدوب  كدنا  ناراگزیهرپ  هک  مناد  یم  اریز  درادب  فاعم  ارم  ادخ  هک  متـساوخ  لیئربج  زا 
تـسا هدومر  ادـخو ف_ دـنا , هدـیمان  شوگ  ارم  هکیئاـج  اـت  دنارایـسب  وا , هب  مهجوتو  یلع  اـب  نم  داـیز  یهارم  _ر ه_ طا ب_ه خ_

 , مهد ناشنو  هدرب  ماـن  ار  اـهنآ  مناوت  یم  مهاوخب  رگا  (( , 138  ( )) مکل ریخ  نذا  لـق  نذا  وه  نولوقیو  یبنلا  نوذؤی  نیذـلا  مهنمو  )
هک مدرم  يا  دینادب  سپ  منک ,  غیلبت  یلع  هرابرد  هکنآ  رگم  دشن  یضار  دنوادخ  یلو  متشادن ,  رب  اهنآ  زا  هدرپ  دوخ  تمارک  اب  یلو 
وا راتفگ  هعاطالا ,  بجاو  وا  مکح  سپ  , دومرف بجاو  سک  ره  رب  ار  وا  زا  تعاطاو  هداد  رارق  ماماو  یلو  امـش  يارب  ار  وا  دـنوادخ  : 
ما _ ما یلعو  امـش  يالوم  دنوادخ  , دینک تعاطاو  دیونـشب  دشاب , یم  تمحر  دروم  وا  هدننک  قیدصت   , نوع وا م_ل_ فلاخم  ذـفان ,

ادـخ هچنآ  زج  تسین  یلـالح  دنـشاب , یم  وا  لـسن  زا  هـک  تـسا  وا  نادـنزرف  رد  تماـیقزور  اـت  تماـما  وا  زا  سپ  تـسا ,  ش_م_ا 
شلوسرو ادخ  هچنآ  رگم  تسین  یمارحو  دننادب , لالح  ار  نآ  اهنآو  شلوسرو 
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لقتنم وا  هب  ار  نآ  نـمو  هتـشاد  اور  وا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هـکنآ  رگم  تـسین  یملع  چـی  ه_ _ن_د , ناد مار ب_ ار ح_ نآ  اـهنآو 
نآ ع_م_ل م_ي هـبو  هدرک  تیادـه  قـح  يوـس  هـب  ار  امــش  هـک  تـسا  وا  دــینکن , كرت  ار  واو  دــیوشن  ادــج  وا  زا  ما ,  هتخاـس 

نینچ هک  تسا  هدرک  ملـس  دوـخ م_ رب  ادـخ  دـنادرگرب , يور  وا  زا  هـک  ار  یـسک  دـشخب  یمنودریذـپ  اد ن_م_ي  خ_ ك_ن_د ,
یقاب یقلخودوش  یم  لزان  یقزر  ات  تسا  نم  زا  دع  مدرم ب_ نیرتهب  ناشیا  سپ   , یگشیمهو دیدش  یباذع  دهد , باذع  ار  یـسک 

يادرف يارب  دـنیبب  سک  ره  سپ  منک ,  یم  لـقن  ادـخ  زا  لـیئربج  زا  ار  نخـس  نیا  تسا ,  نوعلم  دـنک  تفلاـخم  وا  اـب  هک  ره  تسا 
 . تسا هدرک  هدامآ  هچ  شیوخ 

نم هک  _ نآ درک م_گ_ر  دهاوخن  ریـسفت  امـش  يارب  ار  نآ  سک  چـیه  دـیورن , نآ  هباشتم  لابند  هبو  دـیریگب  دای  ار  نآرق  مکحم 
 , تسا وا  يـالوم  یلع  مـت  _س_ هوا يـالوم  نـم  هـک  ره  ما :  هداد  ناـشن  امـش  هـبو  هدرک  دـنلب  ار  وا  يوزاـب   , هدرب ـالاب  ار  وا  تـسد 
 , مدومن غالبا  نم  هک  دینادب  مدناسر ,  ار  ماغی  هک م_ن پ_ دینادب  تسا ,  هدـش  لزان  نمرب  ادـخ  فرط  زا  وا  زا  يوریپ  ترورـضو 

زیاجوا ریغ  سکچیه  يارب  نم  زا  دـعب  نینمؤم  تراـماو  ییاوشیپ  مدومن ,  ناـیب  نم  هک  دـینادب  مدـناسر ,  همه  شوگ  هب  هک  دـینادب 
 . تسین

تـسا _ن  يا مدر ,  يا م_ دومرف : هاگنآ  تفرگ ,  رارق  (ص )  ربمایپ يوناز  يزاوم  وا  ياپ  هکنآ  ات  درک  دـنلب  ار  ناـشیا  ربماـیپ  سپس 
نیشناج  ) نم هفیلخو   , نم ملع  هدنریگرب  رد  نم ,  یصو  نم ,  ردارب 
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.ادخ باتک  ریسفتردو  تسا  هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  ره  رب  نم ) 

هک ره  نک  نعل  _ت ,  سا نمـشد  وا  اب  هک  ره  رادب  نمـشد  , دراد تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ادنوادخ , دیوگ : یم  یتیاور  رد 
 , يدرک نایب  یلع  هرابرد  ار  بلطم  نیا  یماگنه ك_ه  ادـنوادخ  دریگب , هدـیدان  ار  وا  قح  هک  ره  رب  نک  بضغو  , دـنک راکنا  ار  وا 

واوریپ هـک  ره  پ_س  مدو ,  _ل ن_م_ ما نا ك_ _ت_ يار وا ب_ تماـما  اـب  ار  امـش  نـید  زورما  نـم  هـک :  يدرک  لزاـن  نـینچ 
 . دنا نادواج  شتآ  ردو  هدش  لطاب  ناشلامعا  يدارفا  نینچ  دشابن , تمایق  زور  ات  شلسن  زا  وا  نادنزرفو 

لامعا هک  دیزرون  دسح  یلع  هب  تبـسن  سپ  دوب , ادـخ  ناگبخن  زا  وا  دـنچ  ره  دـنارب  تشهب  زا  ار  ع )   ) مدآدـسح اب  تسناوت  سیلبا 
 . دیزغلدهاوخ امش  ياپو  هدش  لطاب  امش 

 . تسا هدش  لزان  یلع  هرابرد  (( 139 ( )) رسخ یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو   ) هروس

_ك_ه نآ زا  شیپ  (( , ) 140  ( )) تسا هدـش  لزاـن  وا  اـب  هک  يروـن  هبو  شلوـسر  هـبو  ادـخ  هـب  دـیروایب  ناـم  _ يا  , ) مدر يا م_
ار تبـس  باحـصا  هک  هنوگنامه  میزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  اـی  مینادرگ  زابرـس  تشپ  هب  سپـسو  مینک  وحم  ار  یئاـهتروص 

(( . 141  ( )) میتخاس رود 

 . تسا مئاق  يدهم  ات  وا  لسن  رد  وا  زا  دعبو  یلع  رد  سپس   , هدوب نم  رد  یهلا  رون  نآ 

زگره تما  زورو ق_ي_ دنناوخ ,  یم  شتآ  يوس  هب  ار ) دوخ  ناوریپ   ) هک دـمآ  دـنهاوخ  ینایاوشیپ  زا م_ن  پ_س  مدر ,  يا م_
هب هنابصاغ  ار  تفالخ  نانآ  دنا , منهج  ياج  نیرت  نیئاپ  رد  ناشناوریپو  نارای  اب  اهنآ  میرازیب ,  اهنآ  زا  نموادخ  دوب , دنهاوخن  زوریپ 
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یم امش  رب  دودو  شتآ  زا  یئاه  هلعشو  , دیـسر دهاوخ  سناو  يا ج_ن  امـش  باسح  هب  دنوادخ  هاگنآ  , درک دنهاوخ  لیدبت  تنطلس 
.دیبلطب يرای  یسک  زا  دیناوت  یمنو  دتسرف 

.دنک لمات  نآ  رد  دناوت  یم  یلقاع  ره  درادن , حیضوتو  حرش  هب  زاین  هبطخ  نیا 

هک ار  یـسک  دـنک  یم  در  الماک  ینارنخـس  نیا  تسا ,  بجاو   ( ع  ) یلع ماما  زا  يوریپ  هک  دوش  یم  نشور  ـالماک  ینارنخـس  نیا  زا 
یم تسدـب  نآ  نتم  زاو  ینارنخـس  تیعقو  _ مزا هک  یئاه  هنیرق  اریز  دـشاب , یم  تسود  ای  روای  ینعم  هب  اـجنیا  رد  یلو  تسا  دـقتعم 

ياـمرگ _ر  يز ار  نآ ه_م_ه ج_م_ع_ي_ت  ص )   ) هّللا لو  _ سر هک  درک  رواـب  ناوت  یمنو  دریذـپ  یمنار  ییاـنعم  نینچ  دـیآ 
ییانعم نینچ  یلقاع  مادک  دینک , يرایو  هتشاد  _ت  سود ار  وا  _ت ,  سا نیا ع_ل_ي  دیوگب  اهنآ  هب  ات  درادب  هگن  باتفآ  نازوس 

؟  دریذپ یمار 

دیکاتار بلط  نآ م_ زین  ربمایپ  نخـس  نتم  هوالع  هب  تسا ,  هدرک  مهتم  هدوهیب  ياهراک  ماجنا  هبار  ربمایپ  عقاو  رد  دیوگب  نینچ  رگا 
وا دنوادخ  نینچمهو :  دوب , دهاو  زا م_ن خ_ سپ  ماماو  هدوب  نم  هفیلخو  یـصو  ردارب , بلاط  یبا  نب  یلع  دومرف : ناشیا  دنک , یم 

 . تسا هتسناد  بجاو  یسک  ره  رب  ار  وا  زا  تعاطاو  هداد  رارق  ماماو  یلو  امش  يارب  ار 

نآ ك_ه پ_س  تسین !؟  میلـست  ینعم  هب  مالـسا  رگم  , دراد هیکت  نآ  رب  مالـسا  مامت  تسین ,  یناسآ  هلاـسم  کـی  تیـالو  هلاـسم 
_خ سا پ_ تـسناد !؟  ناملــسم  ار  وا  ناوـت  یم  اــیآ  , دــنکن تعاــطا  نآ  تاروتــسد  زاو  هدــشن  یهلا  يربــهر  مـی  ت_س_ل_

لباقم رد  میلستو  ملاس  ان  ياهیربهر  زا  يوریپ  نآرق  رظن  زا  میسر ,  یم  ضقانت  هب  اقیقد  هن  رگو  _ت  سا م_ن_ف_ي 
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 . تسا كرش  یعون  اهنآ 

_د نداد رارق ن_ تــب  ار  اــهنآ  دــنچ  ره  (( , 142  ( )) هـّللا نود  نـم  اـبابرا  مهناـبهرو  مهراـبحا  اوذـختا  : ) دـیامرف یم  دــنواد  خ_
دندرک يوریپ  زین  اهنآو  دندرک  مارح  ار  ادخ  لالحو  لالحار  ادخ  مارح  ناش  _ يا ب_ل_ك_ه 

.دنیآ رامش  هب  كرشم  ریزگان  دننک  یچیپرس  یهلا  يربهر  زا  هک  یناسک  وحن  نیمه  هب  سپ 

لو _ سر _ لا اهیا  ای   : ) هیآ یفرط  زا  دـبای , یم  یبوخ  هب  ار  هلاـسم  نیا  درگنب , هیآ  نیا  هب  تریـصبو  _ي  ها _ گآ ه_ر ك_ه ب_ا 
 . تسا نآرق  هروس  نیرخآ  نیا  مکاح  كردتسم  لوق  ربانب  تسا و  هدئام  هروسرد  کبر )  نم  کیلا  لزنا  ام  غل  ب_

نیارباـنب تسا ,  هدوب  ص )   ) هّللا لوسر  جـح  نیرخآ  ردو   , هدـش لزاـن  مخریدـغ  رد  دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب  قوف  هیآ  رگید  یفرط  زا 
 . هریغو داهج  جح ,  تاکز ,  زامن , ینعی  نآ  يرهاظ  ینعم  هب  مالسا 

مالـسا رهوج  دـیاب  روتـسد  نآ  پ_س  تسا !؟  تلاسر  غالبا  مدـع  اب  يواـسم  نآ  ندرکن  غـالبا  هک  تسا  یهلا  روتـسد  مادـک  نیا 
 . _ت سا نآ  تارو  _ت_ سد زا  تعاطاو  یهلا  يربهر  ربارب  رد  میلست  نامه  هک  دشاب , نآ  فدهو 

دنهاوخ در  ار  نآ  تیرثکاود  دـهاوخ ش_ وربور  هباحـص  یتیاضران  اـب  يا  هلاـسم  _ت ك_ه چ_ن_ي_ن  سا _ح  ضاو _ي  لو
ارم توبنات  مدیگنج  اهنآ  اب  لاس  _ه  سو نم ب_ي_س_ت  دـیوگ  یم  لیئربج  هب  اهتیاورزا  یکی  رد  ص )   ) هّللا لوسر  اذـل  درک ,

 . دنریذپ یمار  ع )   ) یلع تماما  هظحل  کی  رد  هنوگچ  لاح  دنریذپب ,

.دراد یم  هگن  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  سانلا :)  نم  کمصعی  هّللاو  : ) دمآ هنوگنیا  ینآرق  باطخ  هک  تسا  ور  نیا  زاو 

هک ینامرف  درک ,  غالبا  ار  ادخ  نامرف  (ص )  ربمایپ هک  نیا  زا  دعبو 
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مکل تیـضرو  یتـمعن  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مو  _ي_ لا : ) لزا ش_د هـیآ ن_ نـیا  دوـب ,  وا  تلاـسر  ماـمت  يواـسم 
يارب نیئآ  ناونع  هب  ار  مالـساو  مدـناسر  تیاهن  هب  امـش  رب  ار  دوخ  تمعنو  مدرک  لماک  ار  امـش  نیدزورما  (( , 143 ( )) انید مالسالا 

 . متفریذپ امش 

یلا ص 237 ج1 ص 230  ریدـغلا )  ) باتک رد  ینیما  تسا ,   ( ع  ) یلع قح  رد  هیآ  نیا  هک  دـنا  هداد  تداهـش  نیثدـحم  زا  يرایـسب 
 . تسا ع )   ) یلع تیالواب  تمعن  ندش  لماکو  نید  لیمکت  نیاربانبو  تسا ,  هدرمش  ار  ذخام  هدزناش 

لامتحا تسا  ع )   ) تیب لها  تیالو  هب  طورـشم  هدنب  زا  لامعا  لوبق  دیوگ : یم  هک  ار  تایاور  هنوگنیا  تحـص  ناوت  یم  ورن  _ يا زا 
 . مینک لابند  ار  هار  نآ  هداد  نامرف  ام  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  یهار  نامهاهنآ  اریز  داد 

زا ش_م_ا يدز  وـگب م_ن م_ اـهنآ  هـب  (( : 144  ( )) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاـسا  ـال  لـق  : ) دـیامرف یم  لاـعتم  يادـخ 
تیالو نتفریذپ  روظنم  هکلب  تسیناهنآ  اب  یتسود  ینعم  هب  اهنت  هیآ  نیا  رد  تدومو  نم ,  نادنواشیوخ  هب  تدوم  زج  مهاوخ  یم  ن_

 . تسا اهنآ  زا  ینید  فراعم  نتفرگو  نانآ  زا  يوریپو  اهنآ 

رد شلاـمعا  هبـساحم  يارب  ادـخ  هدـنب  هک  یما  ه_ن_گ_ دومرف : هک  تسا  هدـمآ  ع )   ) قداـص دـمحم  نب  رفعج  ماـما  ثیدـح  رد 
بجاو جح  بجاو ,  هزور  بجاو ,  تاکز   , بجاو ياهزامن  هرابرد  دو  وا م_ي ش_ زا  هک  یلاؤس  نیلوا  دتسیا  یمدنوادخ  هاگشیپ 

 . دو دهاوخ ب_ تیب  لها  ام  تیالوو 

رد _ر  گاو دوــش , یم  هتفریذـــپ  وا  جـــحو  تاــکز  هزور ,  زاــمن , تروــصنآ  رد  تفریذـــپ  ار  اــم  تیــالو  گرم  زا  لــبق  رگا 
هب رارقا  لاعتم  ياد  ها خ_ پ_ي_ش_گ_
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(( . 145  )) تفریذپ دهاوخنار  وا  لامعا  زا  کی  چیه  دنوادخ  درکن , ام  تیالو 

ار دوخ  هانگ  هک  یسکو  دیامن  رتشیب  یکین  زور  ره  هک  یسک  رفن , ود  يارب  رگم  تسین  يریخ  ایند  رد  دیامرف : م_ي  ع )   ) ع_ل_ي
؟  دوش یم  لوبق  وا  هبوت  هنوگچ  یلو   ! دنک ناربج  هبوت  اب 

 . تیب لهاام  تیالو  اب  رگم  دریذپ  یمن  ار  وا  هبوت  دنوادخ  دنکشب  شندرگ  ات  دنک  هدجس  ردقنآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب 

لآ مان  ها  _ گر ه_ دیئآ , یم  نم  يوس  هب  هک  یمدرم  يا  دومرف : هک  دـنک  یم  تیاور  ص )   ) هّللا لوسر  زا  کلا  _ن م_ با _س  نا
مـشچ رد  رانا  هناد  ایوگ  دوش  هدربدـمحم  لآ  مان  رگا  یلو  دـیوش ,)  یم  لاحـشوخ  ) دوش یم  زاب  امـش  يوردوش  هدرب  ع ,)   ) میهاربا

 . تسا هدش  هدرشف  امش 

؟  دیوش یم  هتفرگ 

_ي لو دـیایب  هوک  هزادـنا  هب  یلامعا  اـب  تماـیق  زور  رد  امـش  زا  یـسکرگا  داتـسرف , قح  رب  يربماـیپ  ناونع  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس 
تخادنا دـهاوخ  شتآرد  تروص  اب  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  _ت_ه  شاد ار ن_ ع )   ) _ب لا _ي ط_ با _ت ع_ل_ي ب_ن  يالو

(( .. . 146 ))

.رگید رامش  یب  تایاور  هفاضا  هب 

یمالسا تفالخو  يروش  مشش :  لصف 

1 یمالسا تفالخو  يروش 

نیا دنا , هتشاد  هفیلخو  ماما  نییعت  یگنوگچ  رد  يدیدش  رایسب  فالتخا  ناناملـسم  لاحو  هتـشذگ  رد  يروش  تایآ  تلالد  یـسررب 
يروئت ثحب  رتـمکو  دوـب  روـلبتم  جراـخ  رد  نآ  ندرک  هداـیپ  یگنوـگچو  یلمع  تیعقاو  رد  _ت_ه ,  شذ رد گ_ فـال  _ت_ خا
يروئت ياهلالدتـساو  یـسرربو  ثحب  هدودـحم  زاو  تسا  نآ  يرکف  تهج  رد  اهنت  فالتخا  هزورما  اما  دـش , یم  حرطم  نآ  يرکفو 

.دوش یمن  جراخ 

تـسا نآ  رب  ینتبم  تنـس  لها  رظن  هک  نآرق  رد  ار  يروش  تایآ  تلالد  مراد  تسود  فـالتخا ,  نیا  لـح  رد  يراـکم  يار ه_ ب_
یسررب
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 . مزادرپب تفرگ  تروص  ناشیا  زا  دعب  هک  یبالقناو  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  يروش  یلمع  تیعقاو  هب  سپس   , منک

_ف کـلوح ف_عا نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـظف  تـنک  وـلو  مـهل  تـنل  هـّللا  نـم  هـمحر  اـمبف  : ) دـیامر _د م_ي ف_ نواد خ_
(( , 147  ( )) نیلکوتملا بحی  هّللا  نا  هّللا  یلع  لکوتف  تمزع  اذافرمالا  یف  _م  هروا _ شو _ت_غ_ف_ر ل_ه_م  ساو ع_ن_ه_م 

نیاربانب دندش , یم  هدـنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنـسو  نشخ  رگاو  يدـش ,  نابرهمو )   ) مرن اهنآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  وترپ  زا 
میمصت هک  _ي  ما _ا ه_ن_گ_ ما ترو ك_ن ,  نا م_ش_ _ نآ اهراک ب_ا  ردو  امن  شزرمآ  بلطاهنآ  ياربو  نک  وفع  ار  اهنآ 

.دراد تسود  ار  نالکوتمدنوادخ  اریز  نک ,  لکوت  ادخ  ربو  شاب )  عطاق   ) یتفرگ

نا مـــتدرا  ناو  اـــمهیلع  حاـــنجالف  رواـــشتو  اــــمهنم  ضارت  نـــع  ــــالاصف  ادارا  ناــــف  : ) دوـــمرف ادــــخ  ه_م_چ_ن_ي_ن 
نولم امب ت_ع_ هّللا  نا  اوملعاو  هّللا  اوقتاو  فورعملاـب  متیتآ  اـم  متملـساذا  مکیلع  حاـنج  ـالف  مکدـالوا  او  _ع_ ضر ت_س_ت_

زا ش_ي_ر _ر ) تدوز  ) ار كدوــک  دــنهاوخب  تروشمورگیدــکی  تیاــضر  اــب  رهوــشو ) نز   ) ود نآ  رگاو  (( , 148 ( )) ریـصب
دوخ نادـنزرف  يارب  يا  هیاددـیتساوخ  ردام ) تقفاوم  مدـع  ای  یئاـناوت  مدـع  اـب   ) رگاو تسین  اـهنآرب  یهاـنگ  دـنر , _ي_ گزا ب_
هچنآ هب  ادخ  دینادبودیزیهرپب  ادخ  زاو  دیزادرپب , هتـسیاش  روط  هب  ار  ردام  هتـشذگ  قح  هکنآطرـشب  تسین ,  امـش  رب  یهانگ  دـیریگب 

 . تسا انیب  دیهد  یم  ماجنا 

_م_ا مو مـهنیب  يروــش  مـهرماو  هالــصلا  اوماــقاو  مـهبرل  اوباجتــسا  نیذــلاو   : ) تـسا هدوــمرف  دــنوادخ  رگ  _ يد يا  _ه  يآ رد 
هب ناشیاهراک   , هت _ شاد اپ  رب  ار  زامن  هدومن ,  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک  اـهنآو  (( , 149  ( )) نوقفن _م ي_ ها _ن_ قزر

.دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآزاو  دریگ  یم  تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم  قیرط 

زا تفالخ  هیرظن 
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_ر بو دو  _د ب_ هاو يرو ن_خ_ زج ب_ا ش_ نیملسم  تفالخ  هک  دندقتعماهنآ  تسا ,  يروش  ساسا  رب  یتبثم  تنـس  لها  رظن 
هک مود  طخ  اما  دنا , هتسناد  تسرد  هد  _ هفیقس ب_ن_ي س_عا رد  يروش  اب  وا  باختنا  لیلد  هب  ار  رکبوبا  تفالخ  ساسا  _ن  يا

لوا هیرظن  قبط  هک  درک  نیمضت  ناوت  یمناریز  تسا ,  دنوادخ  فرط  زا  هفیل  بصنو خ_ نییعت  ترورض  هب  لئاق  دشاب  هعیـش  هیرظن 
 , یتدیقع ياه  یگتسباوو  یناورو  يرکف  ياه  تهج  تالیامت ,  اه , هتساوخ  زا  يروش  هکنآ  لیلد  هبد  دهاوخ ش_ باختنا  حلـصا 

تار _ي_ _ثا تزا يدازآو  یفرط  یب  یلدـکاپ ,  یعون  هب  زاـین  يروش  نینچمه  دوـش , یمرثاـتم  اـهنآ  یـسایسو  یعا  _ت_م_ جا
 . دراد سوسحمانو  سوسحم 

(ص ربمایپ هک  دننک  یم  اعداو  , دشاب هتشاد  تفالخ  هرابرد  يراکشآ  تیـصو  ص )   ) هّللا لوسر  دیاب  هک  دندقتعم  اهنآ  ساسا  نیا  رب 
هدوب ع )   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تفـالخ  هب  لـئاق  هعیـش  اذـلو  تسا  هدرک  نییعت  زین  ار  وا  زا  سپ  ياـفلخ  هکلب  دوـخ  هفیلخ  طـقف  هن  ( 
مکاح نییعت  رد  یلو  هتشاد  طابترا  تلود  دراو  هوحن  هب  هک  تسا  لئاسم  یضعب  هب  قلعتم  تسا  هدش  دراد  نآر  رد ق_ هک  یئاروشو 

.درادن تلاخد  تسا  یهلا  یبصنم  هک 

_ت ش_د اهنآ ث_با زا  یکی  ندوب  لطاب  رگااذـل  تسا ,  يرکف  طـخ  ود  نیا  هب  رـصحنم  نیملـسم  ناـیم  فـال  _ت_ خا نو  چ_
هچ دـهد , یم  هجیتن  هفیلخ  تفـالخ  یتسرداـن  اـی  یتسرد  نآ  لاـبند  هب  هک  دوش , یم  تاـبثا  رگیدـطخ  تیناـقح  یعیبط  روط  ب_ه 

 . ناشیا زا  دعب  ءایصواو  ع )   ) یلع هچ  دنشاب  وا  زا  سپ  يافلخو  رکبوبا 

هب تیب  لها  _ت  يو _ لوا نینچمهو  نییعت  دنشاب  یم  هفیلخ  نییعت  هب  دقتعم  هک  ار  یناسک  هیرظن  هتشذ  رد ف_ص_ل ه_يا گ_
یمالسا تفالخ 
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لیمکت رطاـخ  هب  یلو  دـنرادن , یقح  نارگیدو  اـهنآرد  رـصحنم  تسا  یقح  نیا  عقاو  رد  هک  میداد  ناـشنو  میدـناسر ,  تاـبثا  هب  ار 
ار نآ  تیحالـص  نینچمهو  هناگادـج  هیرظن  کی  ناونع  هب  ار  يروش  هیر  _ت ن_ظ_ سا مزال  قیاـقح  ندـش  نشوررتشیبو  بلطم 

 . میهد رارق  یسرربدروم  نیملسم  هفیلخ  نییعت  رد 

ساسا نیاربانب  دـنا , هداد  رارق  ثحب  يادـتبا  رد  هدـش  رکذ  ینآرق  تایآ  ار  دوخ  هاـگ  هیکت  دوخ , هیرظن  يرارقرب  يارب  يروش  _ل  ها
 . تسا هیآ  هس  نیا  باب  نیا  رد  ثحب 

_ف لا درک : روصت  هنوگ  ود  هب  ناوت  یم  ار  یمالـسا  ياروش  هک  دوش  یم  صخـشم  مینک ,  هعجارم  قوـف  تاـیآ  هب  _ر  گا لا  ح_
_د دود ب_شا نآ م_ح_ لاـجمو  هدوـب  یئزج  يا  هلاـسم  دـشدهاوخ , تروـشم  نآ  هراـبرد  هـک  يروـش  عوـضوم  تـسا  نـکمم 

دروم يروـش  عوـن  نیاو  دراد , هراـشا  نادـب  ...ـالاصف ) ادارا  ناـف   ) هیآ هک  هنوگناـمه  كدوـک ,  نتفرگ  ریـشزا  هلاـسم  _ن_د  نا م_
 . میراذگ یمرانک  هب  ار  نآ  ثحب  اذلو  هدوبن  فالتخا 

رب رد  ار  نیملـسم  همهو  هدوب  یمومعو  یلک  يا  هلاـسمدومن  تروشم  نآ  رد  دـیاب  هک  يرو  عو ش_ _ ضو دراد م_ نا  _ك_ ما ب 
 . هریغو نیملسم ,  هفیلخ  نییعت  ای  نانمشد ,  هیلع  گنج  مالعادننام  دریگ 

لوقعم ن_ي_س_ت ك_ه اریز  درک , هعجارم  (ص )  ربماـیپ هب  دـیاب  يا  هلاـسم  نینچ  رد  هکنیا  رد  تسین  يا  ههبـشو  کـش  چـیه 
يروـش يرارقر  هـکلب ب_ دـشاب , هتــشادن  نآ  رد  يرظن  چـیه  (ص )  ربماـی _ پو دو  _ _ي ب_ر پ_شا يارو چ_ن_ي_ن ش_

زا یناـمرفانو  فرع  رظن  زا  دنـسپان  يرما  نیملـسم  رما  یلو  ینعی  تسا  ناـشیا  نیزگیاـج  هک  یـسک  هب  اـی  ناـشیا  هب  هـعجارم  نودـب 
نآ رگاو  (( : 150  ( )) مهنم هنوطبنتسی  نیذ  _ لا مهنم ل_ع_ل_م_ه  رمالا  یلوا  یلاو  لوسرلا  یلا  هودر  ولو   , ) تسا عرشرظن 
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.دش دنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياه  هشیر  زا  دنهد , عاجرا  دوخ  نایاوشیپو  ربمایپ  هب  ار 

دو _ جو ترور  ض_  _ 1 تسا :  هیاـپ  هس  ياراد  يروشزا  عون  نیا  هّللا ,)  یلع  لـکوتف  تمزع  اذاـف  رمـالا  یف  مهرواـشو   ) هیآ قبط 
.دنک یم  نآ  رب  تلالد  نک )  تروشم  اهنآ  اب  مهرواشو :   ) هملک رد  مه )   ) ظفلودشاب ریذپ  ماجنا  تروشم  هکنیا  ات  نیرواشم , 

.دوشاپ رب  ییاروش  نینچ  هکنیا  ات  تروشم ,  عوضومو  هدام  دوجو   _ 2

تمز اذا ع_ ف_  ) رد بطاخم  ءاـت  ریمـضو  دوبدـهاوخ , وا  رما  راـک , ناـیاپ  رد  رماو  دـنک , هرادا  ار  يروش  هک  ير  _ ما _ي  لو  _ 3
 , تفرگ یم  رب  رد  ار  نیملـسم  مامت  هک  دوب  یلک  يا  هلاسم  يروش  عوضوم  رگا  هک  تسین  یکـشو  دراد , نآ  رب  تلالد  لـکوتف )... 

.دشاب یم  نیملسم  رما  یلودراد  ار  راک  هلصیف  قح  هک  یسک 

مال ب_ر پ_ا _ سا روتـسد  اب  هک  یعرـش  ياروش  تروصنیارد  دوش , مدـهنم  دـش  هراشا  نادـب  هک  يا  هیاپ  هس  زا  کی  ره  _ر  گا
دوجو يروش  يار  _ي ب_ عو _ ضو یلو م_ دشابدوجوم , زین  رواشمو  دوجوم  رما  یلو  رگا  هک  دـشاب , لماک  دـناوت  یمن  , دوش یم 

 . دیایب شیپ  تروشمو  ثحب  نآ  هرابرد  هک  تسین  یبلطم  اریز  دش  دهاوخن  ماجنا  یتروشم  هجو  چیه  هب  دشاب , هتشادن 

نییعت هب  يروـشزا  راـک  ناوـنع  تلاـح  نیا  رد  دـشابن , يرواـشم  یلو  دـشاب  دوـجومزین  تروـشم  عوـضومو  دوـجوم  رما  یلو  رگاو 
.دبای یم  رییغت  روتسدو ,

هب يروش  تروص  نیا  رد  دـشابن , دوجوم  رما  یلو  نکلو  هتـشاد  دوجو  زین  يروش  عوـضومو  دوـجوم  نیرواـشم  عـمج  هچنا  چ_ن_
 . دهاوخنرازگرب ش_د تسا  هتخاس  ررقم  نآرق  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  دوخ  یعرش  لکش 

رد رما  هک  هتسناد  مزال  يروش  يارب  میق  کی  شیوخ  باتک  رد  دنوادخ 
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ریغ ياروش  نی  چ_ن_ دوب !؟  دـهاوخ  یـسک  هچ  تسد  هب  یئاهن  يار  دـهد , يرظن  نیرواشم  زا  کی  ره  رگا  الاو  دـشاب , وا  راـیتخا 
راکشآ روط  هب  ییاروش  نینچ  دوجو  اریز  دنشاب , نآ  شریذپ  هب  مزلم  نیملسم  هک  دنک  ذاختا  یعرـش  یتامیمـصت  دناوت  یمن  یعرش 

 . دراد تفلاخم  هفیرش  هیآ  اب 

رب یتفرگ ,  میمـصترگا  سپ  هّللا :)  یلع  لکوتف  تمزع  اذاف   ) تسا رما  یلو  _ت  سد رد  نا  _ _يا پرد رما  هک  دنک  یم  دـیکات  هیآ 
 . نک لکوت  ادخ 

تسا ص )   ) هّللا لوسر  صوصخم  هّللا )  یلع  لکوتف  تمزعاذاف  رمالا  یف  مهرواشو   ) هیآ نیا  هک :  دنریگب  لاکـشا  تسا  نک  م_م_
درادن يرما  یلو  هیآ  رهاظ  هک  مهنیب ,)  يروش  مهرماو   ) هیآ لیلد  هب  ناوت ,  یمو  هتشادن  یترورض  يروش  رد  رما  یلو  دوجو  سپ  , 

.درکاپ رب  ار  يروش  وا  نودب  دوب  لبق  هیآ  رد  هک  هنوگنآ  دنک , لکوتو  هتفرگ  میمصت  هک 

رما یلو  يارب   , تسا هدـش  تباث  ص )   ) هّللا لوسر  يارب  هک  یتعاـطا  قح  هنوگر  ه_  _ 1 تسا :  تروص  نیا  هب  لاکـشا  نیا  باوج 
ءاـیلواو ربماـیپو  دـینک , تعاـطا  ار  ادـخ  مکنم :)  رمـالا  یلواو  لوـسرلااوعیطاو  هّللا  اوـعیطا   : ) هیآ نیا  لـی  _ لد هب  تـسا ,  تباـث  زین 

.دیئامن تعاطا  ار  دوخرما 

دو ع_ط_ف _ جو لیلد  هب  تسا ,  ص )   ) هّللا لوسرزا  تعاطا  عون  ناـمه  زا  رما  یلو  زا  تعاـطا  هک  دوش  یم  صخـش  پ_س م_
لو _ سر _ لااو _ي_ع_ طاو  : ) تسا هتفر  راـک  هـب  ود  ره  يارب  اوـعیطا )  ) ظـفل کـی  هـک  نآ  رب  فاـضم  یعط ,  رو ق_ ب_ه ط_

میئوگب میتسناوت  یم  تروص  نیا  رد  تفگ ,  یم  رمالا  یلوا  تهج  موس  راب  يارب  ار  اوعیطا )  ) ظفل رگا  هک  مکنم ,)  رمالا  _ي  لواو
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.دراد دوجو  تعاطا  ود  نایم  یفالتخا  هک 

_ت سا عو  کـی ن_ زا  تـسا  هدرک  نـییعت  دوـش  یم  نیملــسم  ماـمت  لـماش  هـک  یموـمع  لـئاسم  رد  دــنوادخ  هـک  یئاروـش   _ 2
دیاـب _م  ير _گ_ي_ بر رد ن_ظ_ ار  يروش  زا  رگید  یعون  میهاوخب  رگا  لاـح  لـکوتف )  تمزعاذاـف  رمـالا  یف  مهروا  _ شو )

 . يروش نیا  تاررقم  زا  تعاطا  بوجو  دننام  تسا  بترتم  نآ  رب  یعرش  يراثآ  اریز  میشاب ,  هتشاد  یعرش  لیلد 

نود _ه ب_ يآ نـیا  اریز  تـسین  تـسرد  يروـش  زارگید  یعوـن  دوــجو  يارب  مـهنیب )  يروــش  مـهرماو   ) هـیآ هـب  لالدتــسا  _ا  ما
نایم رد  ناشیا  _ي ك_ه  لا رد ح_ هیآ  نیا  هکنیا  ینعی  تسا ,  هدـش  لزاـن  ص )   ) هّللا لوسر  ربرظن  فـالتخاای  دـیدرت  هنوگچی  ه_

هک یلک  يرما  رد  نیملـسم  هک  عرـش  هنو  دـهد  هزاجا م_ي  لقع  هن  تلاـح  نیا  ردو  تسا  هدـش  لزاـن  هدرک  یم  یگدـنز  نیملـسم 
رودو حیبق  رایسب  يراک  نینچ  دننیشنب , تروشم  هب  دننک  هع  _ جار م_  ( ص  ) هّللا لوسر  هب  هکنآ  نودب  تسا  نیملسم  همه  هب  طوبرم 

رد مهریمضو  دنک  تکرش  یتروشم  نینچ  رد  ناشیا  دیاب  سپ  تسا ,  نهذزا 

نخس راگتسر  نینمؤم  تافص  هرابرد  تایآ  نیا  هعومجم  یهگناو ,  , دو زین م_ي ش_ ص )   ) هّللا لوسر  لماش  يروش )...  مهرماو  )
نولکوتی مهبر  یلعو  اونمآ  نیذـلل  یقباوریخ  هّللا  دـنع  امو  ایندـلا  هاـیح  _ لا متیتوا م_ن ش_ي ء ف_م_ت_عا  اـمف  : ) دـیوگ یم 

_م هر _ ماو هالـصلااوماقاو  مهبرل  اوباجتـسا  نیذلاو  نورفغی  مه  اوبـضغ  ام  اذاو  شحاوفلاو  مثالا  رئابک  نوب  نیذـلاو ي_ج_ت_ن_
 , _ت سا _ي_ا  ند _ي  گد _ نز زیچان  هرهب  تسا ,  هدش  هداد  امـش  هب  هچنآ  (( : 151  ( )) نوقفنی مهانقزر  اممو  مهنیب  يرو  ش_

رترادـیاپو رتهب  دـن , _ل م_ي ك_ن_ كو ناشراگدرورپ ت_ ربو  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يارب  تساادـخ  دزن  _چ_ه  نآو
یناسک نامه  تسا , 
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توعد هک  اـهنآو  دـننک  یم  وفعدـنوش  یم  نیگمـشخ  هک  یماـگنهو  دـنزرو  باـنتجا م_ي  تشز  لاـمعاو  گرزب  ناـهانگ  زا  هک 
هب هچنآ  زاو  دریگ  یم  تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم  قیرط  هب  ناشیاهراکو  هتـشاداپ  ربار  زامنو  هدر  تباجا ك_ ار  ناـشراگدرورپ 

.دننک یم  قافنا  میا  هداد  يزور  اهنآ 

یکی ص )   ) هّللا لوسر  املسمو  تسا ,  ص )   ) هّللا لوسر  صخـش  نمؤم ,  قادصم  نیرتهب  هک  تسین  ه_ي_چ ج_يا ش_ك_ي 
دوخ هب  هیآ  نیا  رد  يروش  _ه  لا املسم م_س_  , تسا يروش  نیا  نمض  (ص )  ربمایپ هک  دش  تباث  رگا  نیاربانب   , تسا دارفا  نیا  زا 

 , یتفرگ میمـصترگا  سپ  لکو :)  _ت ف_ت_ مز اذا ع_ ف_  ) دریگ یمن  ماجنا  ناشیا  میمـصت  اـبزجو  ددرگ  یم  رب  (ص )  ربماـیپ
يروش مهرماو   ) هیآ هک  تسا  نیا  رد  هیآ  ود  نیا  قرف  اهنتو  تسا  لوا  عون  نامه  زا  زین  هیآ  نیا  رد  يروش  نیاربانب  نک ,)...  لکوت 

تمز اذا ع_ _ر ف_ مالا _م ف_ي  هروا _ شو  ) _ه يآ _ي  لو _ت ,  سا _ي گ_ف_ت_ه  لا _م_ جاو یلک  روط  هب  مهنیب )... 
 . تسا هداد  لیصفتو  حرش  ار  نآ  لکوتف )... 

_م ف_ي هروا _ شو  ) هیآ هک  میـشاب  هتفریذـپ  رگا  هتبلا  , درک روصحم  ربماـیپ  رد  ار  هجیتـن  گـنرد  یب  ناوت  یم  ناـیب ,  نیا  زا  دـعب 
دوجو نودـب  يروش  _ت  لا نیا ح_ رد  اریز  درادـن , رمالا  یلوا  هب  یط  _ برو هدو  هّللا ب_ لو  _ سر صو  م_خ_ص_ ...ر ) _ مالا

نآ _ي  سا _ سا _ن  كر ار ي_ك  _ يز _ت  شاد میهاوخن  یئاروش  (ص )  ربمایپ تاـفو  اـبو  دوش  یمن  رارق  رب  ص )   ) هّللا لوسر 
یلوا هب  ار  نآو  هتـسنادن  ییاهنت  هب  (ص )  ربمای _ پدو _ جو رد  روصحم  ار  هیآ  رگا  اـما  درادـن , دوجو  ص )   ) هّللا لوسر  ین  ي_ع_

طرش هب  زین  (ص )  _رب ما زا پ_ي_ ياروش پ_س  تروص  نیا  رد   , میهد میمعت  زین  رمالا 
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نیـشناج وا  اریز  تسا ,  يروش  رد  ص )   ) هّللا لوسر  قوق  مامت ح_ ياراد  واو  دوب , دـهاوخ  یعرـشو  رارق  رب  نآ  رد  رما  یلو  دوجو 
 . تسا ناشیا 

یلوا اـی  (ص )  ربماـیپ تروشم  نودـب  اـهنآ  هک :  دو  چ_ن_ي_ن م_ي ش_ يروـش ب_ي_ن_ه_م )  مهرماو   ) ياـنعم نیارباـنب 
 . دنریگ یمن  ناشنید  روما  رد  یمیمصت  رمالا ,

عاجرا دوخ  نایاوشیپو  ربماـیپ  هب  ار  نآ  رگاو  مهنم :)  رمـالا  یلوا  یلاو  لوسرلا  یلا  هودر  ولو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه 
....دنهد

ار لوا  يار  _ر  گا هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ییاـنگنترد  هفیلخ  نـییعت  رد  يروـش  هـیرظن  رظن , ود  نـیا  زا  کـی  ره  سا  _ سا ب_ر 
 , مینادـب ص )   ) هّللا لوسر  صوصخم  ار  ...رمـالا ) یف  مهرواـشو   ) هیآ ینعی  دزاـس :  _ل م_ي  طا ار ب_ نآ  _م  ير ب_گ_ي_

هدو ب_ ص )   ) هـّللا لو  _ سر _تا  فو زا  دـعب  دـش  رارق  رب  لوا  هـفیلخ  نـییعت  يارب  هـک  ییاروـش  تـسا  حـضاو  تروـص  نـیا  رد 
عرش فالخ  زین  دوش  لصاح  نآ  زا  هچ  رهو  تسا ,  عرش  فالخ  نآرق  يار  ساسا  ربو  مالسا  مکح  هب  يروش  نیا  هجی  _ت_ نردو

, دنا هدرک  لقن  لوا  هفیلخ  نییعت  هرابرد  تایاورو  خیرات  _ه_يا  هچنآ ك_ه ك_ت_با قبط  لوا  هفیلخ  نییعت  هلمج  زا  دشاب  یم 
 . هدعاس ینب  هفیقس  رد  تسا  هدوب  ییاروش  نآ  اهنآ  هتفگ  هب  ساسا  هک 

انز زا  هلماح  مجر  باب  دودح , باتک  رد  يراخب  حیحـص  نینچمه  تسا ,  هدرک  لقن  دوخ  خیرات  رد  ار  عوضوم  نیا  زین  _ب_ي  هذ
تیاور ار  نآ   3 دلج يرجه  لاس 11  ثداوح  رددوخ  خـیرات  رد  زین  يربط  تسا ,  هدروآ  ار  هثداـح  نیا  باـطخ  نب  رمعزا  لـقن  هب 

 . تسا هدرک 

نآ یخیراترداصم  رگیدو  ءافلخلا ج13  خیرات  رد  هبیتق  نباو  ریثا  نبا  نینچمه 
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.دنا هدرک  لقن  ار 

نیـشنا هک ج_ يرما  یلو  اـی  ص )   ) هّللا لوسر  هب  طوبرم  مهرواـشو )...   ) هیآ هکنیا  ي_ع_ن_ي  مود ,  يار  سا  _ سا _ا ب_ر  ما
دوش یم  رما ت_ع_ي_ي_ن ن_ یلوو  رما , یلو  دوجو  اـب  رگم  دوش  یمن  دـقعنم  یعرـش  ياروـش  تلاـح  نیا  رد  دـشاب , تسا  وا 

در راز ك_ _ گر ار ب_ _ي  عر ياروـش ش_ ناوـت  یمن  اریز  تـسا ,  لــطابرودو  تـسا  رود  نـیاو  یعرــش ,  ییاروـش  اــب  رگم 
رب فقوتم  راک  نیا  سپ  یعرش ,  يارو  يرازگرب ش_ اب  رگم  دشاب  دناوت  یمن  رما  _ي  لوو _ر , ما _ي  لو دو  _ جوا م_گ_ر ب_

فرط زا  هدـش  نییعت  رما  یلو  هک  دوش  هتفگ  هکنآ  رگم  دوم , رازگرب ن_ یعرـش  ياروش  ناوت  یمندـبا  اـت  نیارباـنب  تسا ,  شدوـخ 
صن هیرظن  ربارب  رد  میلـست  ياـنعمب  نیاو  تسا  يروـش  يراز  _ گر زا ب_ وا ق_ب_ل  دوـجوو  دراد , دوـجو  ص )   ) هّللا لوـسر 

 . تسا مود  طخ  نامه  نیاو  تسا  نآ  یعدم  تیب  لها  بتکم  هک  تسا 

یمالسا تفالخو  يروش 

تروشم ینعی  يرو  بحاص ش_ تسا  یفاک  هکلب  دشاب , هتـشاد  دوجو  يروش  رد  يرما  یلو  تسین  مزال  هک  دوش  هتفگ  _د  ش_يا
رد هدننک  تروشم  قح  رب  تمزع )   ) رد ریمـض  دش ك_ه  هتفرگ  لاکـشا  رگاو  دشاب  یلو  وا  هک  تسین  يزاینو  دشابدوجوم , هدننک 
هب تمزع )   ) هک داد  باوج  نینچ  ناوتبدـیاش  دـشاب , یلو  ناونع  هب  يروش  رما  رد  دـیاب  وا  هجیتـن  ردو  دراد , تلـالد  يریگ  میمـصت 

.دشاب تسا  هدیسر  نادب  يروش  هچنآ  ساسارب  نتفرگ  میمصت  يانعم 

هکنیا ینعی  دشاب , تبا  وا ث_ يارب  يریگ  میمـصت  قح  هک  تسا  نیا  رد  هیآ  روهظ  تسا ,  نیا  زا  ریغ  هیآ  رهاظ  میئوگ :  باوج  رد 
اما تسا ,  ریذپ  ناکما  قوف  نخس  دندوب , قفتم  يار  رد  ناگدننک  تروشم  رگا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


؟  دوش یعطق  يروش  يار  دیاب  هنوگچ  دنتشاد , رظن  فالتخارگا 

ار تیرثکا  _تا  يآ زا  يرایـسب  رد  دـنوادخ  هکنآرب  فاـضم  درواـیب , لـیلد  دـیاب  دـنک  حرطم  ار  تیرثکا  هدـنریگ  لاکـشا  _ر  گا
یم هارمگ  ار  وت  ینک  يوریپ  نی  _ مز مدر  تیرثکا م_ زا  رگا  كولضی :)  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  ناو   ) دننام تسا  هدرک  شهوکن 
دیآ یم  شیپ  رظن  فالتخا  هاگره  هک  _ت  سا _ه  يآ _ح  ير صن ص_ فالخ  نخـس  نیا  اساسا  نآ ,  رب  هفاـضاو  (( 152  )) دننک

رب یلو  هکلب  تسین  هدـننک  تروشم  وا  دـشاب  نین  _ چر _ گا پ_س  دراذ , هدـننک م_ي گ_ تروشم  هدـهع  هب  ار  يریگ  میمـصت 
, دراد ار  نآ  مدـع  ای  راـک  نآ  ماـجنارب  يریگ  میمـصت  قح  وا  مه  زاـب  دنـشاب , قفتم  يزیچ  رب  نیروا  رگا م_ش_ یتح  تسا  يروش 

 . تسینوا زا  تیالو  یفن  يانعمب  نیاو  دریگب  تروشم  نودب  يرما  رب  میمصت  دناوت  یمن  وا  هک  نیا  تیاهن 

 ( ص  ) هّللا لوسر  نودـب  يروش  _ف  لا تسا :  هتفرگ  رارقروذـحم  ود  ناـیم  يروـش  هیرظن  هک  میریگ  یم  هجیتـن  تشذـگ  هچنآ  زا 
نودب يروش  _د  يو _ي ك_ه م_ي گ_ لو _ قو _ت ,  سا یعرـش  ریغو  لطاب  ییاروش  نینچو  تسا  هدـش  رازگرب  رمالا  یلواو 

.درادن دوجو  یلیلد  نینچو  هتشاد  یعرش  لیلد  هب  زاین  تسا  ریذپ  ناکما  رمالا  یلواو  ص )   ) هّللا لوسر 

, رظن دروم  _ر  ما _ي  لو  _ 1 تسا :  روصت  لباق  ریز  تلاحدـنچ  زا  یکی  رد  نیاو  تسا  هدـش  رازگرب  رما  یلو  دوجو  اـب  يروش  ب 
قوقح عورشمان  هرداصم  ناونع  هبو  درادن  یعرش  هجو  چیه  يراک  نینچ  هک  تسا ,  هدرک  نییعت  نیملسم  رما  یلو  ناونع  هب  ار  دوخ 

هاگره دوش  یم  بجاو  اعرش  نیملسم  عمج  رب  وا  زا  تعاطا  هنوگچ  سپ  دور , یم  رامش  هب  نیملسم 
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؟  دریگب میمصت  يرما  رب  يروش  ماجنازا  سپ 

_ي_م سر قباـس م_ي  ضقاـنت  ناـمه  هب  زین  تلاـحنیا  رد  هک  دـنا , هداد  رارق  نیملـسم  رما  یلو  ار  وا  كد  _ نا _ي  هور گ_  _ 2
؟  دنا هدرک  نییعت  ار  وا  هنوگچ  هک  دیآ , یم  شیپ  هرابود  دش  حرطم  يروش  هیرظن  رب  هک  ییاهلاکشا  نام  _ هو

ار ب_ه وا  ص )   ) لو _ سرو اد  خ_  _ 3 دـننک !؟  تعاـطا  هورگ  نیازا  دـنا  فظوم  نیملـسم  هک  دراد  دوجو  یعرـش  لـیلد  هچو 
ادـخ رما  فـالخ  ناوـت  یمناریز  تسین  يروـش  هب  يزاـین  تروـص  نیا  رد  هک  دنـشاب , هدرک  نییعت  رما  یلو  ناوـنع  هب  تـحار  ص_

یم لطاب  زین  تفالخ  نیلوا  نآ  لاـبند  هبو  هتـسناد  یفتنم  ار  يروش  هک  تسا  صن  ناـمه  تسرد  لـح  هار  نیاو  دومن  یلمع  لوسرو 
.ددرگ

رد يروش  هلاسمو  تسا  لطاب  تهج  ره  زا  تفالخ  نییعت  رد  يروش  هیرظن  هک  دوش  یم  نشور  ـال  _ ما ترو ك_ _ن ص_ يد ب_
روشک هرادا  یگنوگچ  رد  تروشم  دن  _ نا م_ تسناد ,  نیملسم  رما  یلو  نییعت  زا  ریغ  يرگید  لئاسم  هب  طوبرم  دیابار  نآرق  تایآ 

.دراد تلالد  نآ  رب  مهرواشو )...   ) هیآ قایس  هک  هنوگنامه   , هریغو گنج  رد  ای 

ار لوا  هــفیلخ  ص )   ) لوسروادـــخ دـــننک  اـــعدا  هــکنآ  رگم  دـــنام  یمن  یقاـــب  اـــهنآ  يارب  یهار  رگید  _ن  يار _ ب_ن_با
رد هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  انئمطم  دوب  نینچ  رگا  اریز  تسا  هتـشادن  رکبوبا  دوخ  یتح  ییاعدا  نینچ  هک  دنا  هدرک  ت_ع_ي_ي_ن 

.درک یم  دانتسا  نادب  راصنا  لباقم 

هدود زا م_ح_ تروشم  هک  یگنج  ياـه  هویـشرد  یتح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  يرو ب_ _ه ش_ يآ زا  _چ_ه  نآ
هک یتایاور  نینچم  _ هو هدـمآ  تسدـب  هیآ  قایـس  زا  بلطم  نیاو  تسا  هدرکن  داـمتعااهنآ  هب  _ت ,  فر _ر ن_م_ي  تار نآ ف_

اب ربمایپ  تروشم  هرابرد 
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هب ار  يروش  هلاسم  درکن , دامتعا  اهنآ  _د ب_ه  نواد نو خ_ اذ چ_ _ لو دـنراد  دـیکات  نآ  رب  زین  تسا  هدـمآ  گنج  رد  شباحـصا 
هنوگچ دراذـگ ,!؟  یم  اهنآ  هدـهع  هب  ار  يرتگرزب  هلا  _س_ مد _ نواد _ه خ_ نو لاـح چ_گ_ دومن , راذـگاو  (ص )  ربماـیپ دوخ 

ار رانید  دص  دناوتب  هک  يدرکندامتعا  یـسک  هب  امـش  رگا  دنک !؟  یم  راذگاو  مدر  ار ب_ه م_ _ش  لو _ سر هفیلخ  نییعت  رما  ادخ 
راـــنید رازه  هــک  ینک  یم  داـــمتعا  هنوـــگچ  تروـــص  نــیا  رد  يدرک ,  نــییعت  مـــی  _ قو _ي  صو وا  _ر  بو دراد  ن_گ_ه 

 ( ص  ) لوسرو ادـخ  زا  هکنیا  هب  دـسر  هچدـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  اناد  ناسنا  کـی  زا  راـک  نیا  یهد !؟  رار  وا ق_ را  _ت_ي_ خارد
.دشاب

هدر مـالعا خ_ط_ر ك_ لوـسرو  ادـخ  هک  یلاـح  رد  دـهدرارق , تما  هدـهع  هب  ار  هفیلخ  باـختنا  دـنوادخ  تسا  نکمم  هنوـگچ 
هلبق نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمح  امو م_ ) داتفا دـهاوخ  قافتا  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  اب  نامزمه  هک  یبالقنا  هب  تبـسن  _د  ندو ب_
سپ دـنا , هدـمآ  وازا  لبق  یناربمایپ  هک  تسین  ربمایپ  کی  دـمحم ج_ز  (( : 153  ( )) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  ناـفا  لـسرلا 

؟  دیدرگ یم  رب  شیو  _ت_ه خ_ شذ هب گ_ امش  ایآ  دوش , هتشک  ای  دریمب  وا  هاگره 

هیآ ناوت  یمنودرادن  ینعم  رفاک  ندش  بلقنم  اریز  تسا  نیملسم  هب  هیآ  باطخ  هکدوش  یم  صخـشم  مینک ,  لمات  هیآ  نیا  رد  رگا 
 . تسا هدش  بلقنم  ص )   ) لوسر نامز  رد  وا  اریز  تسناد  باذک  هملیسم  هب  طوبرم  ار 

یلو نییعت  مدع  هک  دناد  یم  دنوادخ  هکیلاح  رد  دننک , اهر  نیملـسم  نایم  ار  هلاسم  لوسرو ,  ادخ  هک  تسین  لوقعم  يزیچ  نین  چ_
اهنآ نایم  يریگردو  فالتخا  زورب  ببس  دنربب  هانپ  وا  هب  هک  یتسرپرسو 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


ماــمت ببـــس  رما  یلو  ندوــبن  اریز  دـــهد , یم  تداهـــش  یعدـــم  نــیا  رب  خـــیرات  هــک  هــنو  _گ_ نا ه_م_ _د , شد _ هاو خ_
نیملـس تموکح م_ هک  دش  هدیـشک  اجنآ  هب  فارحناو  تسا ,  هدـش  عقاو  نیملـسم  نای  _ت ك_ه م_ سا _ي  _تا فال _ت_ خا

 , يوش نئمطم  رتشیب  یهاو  رگاو م_ي خ_ دنتخانـش  یمن  ار  نید  ایو  قالخا  ایح , هنوگ  چیه  هک  داتفا  دسافو  قساف  يدارفا  تسدـب 
رب نامز  زا  یتدـم  يارب  هنوگچ  ینیبب  ات  شاب  هتـشاد  سابع  ینبو  هیما  ینب  ناـمز  رد  هاـتوک  یفقوتو  ددرگزاـب  شیپ  نرق  هدراـهچ  هب 
نت رب  ار  الطو  مشیربا  ياه  سابل  نیرتهب  دـندروخ , یم  بارـش  انلع  هنوگچ  نک  هدـهاشم  ار  اـهنآ  ماـکحو  ءارما  دندشطلـسم : مدرم 

؟  دندرک یم  يزاب  اهنآ  اب  هدومن  اه  نومیمواهگس 

.دنک یم  ایح  اهنآ  نتشون  زا  ملق  هک  یحیبقو  تشز  راک  نارازهو 

_ت_خ_با م_ي نا ار  وا  زورما  هک  یـسک  اریز  دراد , يروش  هیرظن  ساسا  ندوب  میقعو  مدرم  باختنا  ءوس  رب  تلالد  اـهنیا  ماـمت 
.درک لزع  ار  وا  ناوت  یمن  نییعت  زا  دعب  یلو  مینادب ,  روفنم  اروا  ادرف  دیاش  می ,  ك_ن_

زا هدناشوپ ,  منت  رب  ادخ  هک  ار  ینهاریپ  تفگ :  هتفریذپنوا ,  یلو  دنتـسبن  راک  هب  نامثع  لزع  يارب  ار  دوخ  یعـس  مامت  نیملـسمرگم 
 . منک یمن  نت 

روما هرادا  يارب  هفیلخ  باـختنا  ساـسا  ناونع  هب  ار  يروش  اـت  دـنا  هدرک  دانتـسا  نادـب  لوا  هورگ  هک  یلیلد  ود  یتسرداـن  نون  _ كا
هب تفالخو  يربهر  عوضوم  زا  لیلد  ود  نیا  هک  دش  راکـشآ  ام  ياربو  دـیدرگ , تباث  دـنهد  رارق  ص )   ) هّللا لوسرزا  سپ  نیملـسم 

.دنرود

الماــک هــکلب  مــینک ,  یم  یـــشوپ  مــشچو  مــیدرگ  یم  زاـــب  مــیدرک ,  تباـــث  ار  لـــیلد  ود  نــیا  یتــسردا  لا ك_ه ن_ ح_
ار دوخو  میدنب  ار م_ي  نا  _م_ نا چ_ش_م_
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 . میرادنپ یم  هاگآان 

دناوت یم  شریذـپو  یـشوپ  مشچ  لهاجت ,  نیا  مامت  ایآ  دـنا , تجح  يربهرو  تفالخ  هراـبرد  لـیلد  ود  نیا  هک  میریذـپ  یم  سپس 
؟  دنک لح  ارجا  هوحنو  شور  ردار  نآ  یعیرش )  ما ت_ _ه_ با دزا و( فر س_ رب ط_ ار  هیرظن  نیا  لاکشا 

یصقن چیه  دراد  رب  رد  يدعب  دنچو  هدیچیپ  هیرظن  نیا  هک  ییاهلاکشا  مامت  مغر  یلعو  هدرکن  حالـصاار  یفارحنا  چیه  لیلد  ود  نیا 
درو _ت_ن م_ مود نینچمه  دراد , ینعم  رد  لیـصفتو  میهاـفم  دـیدحت  هب  زاـین  يا  هـیرظن  نـینچ  اریز  دـنک ,, یمن  نار  ار ج_ب_

نییعتزین ار  نآ  ندرک  هدایپو  ءارجا  شورو  هدومنن  صخـشم  ار  نآ  میظنت  یگنوگچو  تاررقمو  يروش  نیزاوم  زا  کی  چیه  رظ  ن_
 . تسا هدرکن 

نا _ش_ يا میرادـن ك_ه  غارـس  ار  ییاـج  ربماـیپ  هریـسرد  هنو  هدـش  لـقن  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هک  یتاـیاورو  ثیداـحا  رد  هن  م_ا 
یم تسدب  انئمطم  دوب , يز  نینچ چ_ي_ رگاو  دـشاب  هتـسناد  مزلم  نآ  يارجا  رب  ار  تماو  هدرک  حرطم  ار  يرو  _ه ش_ لا م_س_

زا هچ  یحورو ,  يرکفرظن  زا  هچ  نوناق  نیا  زا  هدافتسا  يارب  ار  تماو  هدومن  صخشمار  نآ  دودح  (ص )  ربمایپ هنوگچ  هک  میدروآ 
.تخاس یم  هدامآ  یسایس  رظن 

دننک يرب  _ هر ار  نآ  هدومن ,  هدایپ  ناشیازا  سپ  ار  هبرجت  نیا  دـنناوتب  اـت  درک  یم  تیبرت  ار  رف  _ن ن_ يد _ل چ_ن_ قا ـال  _ا  يو
 . دنشاب هتشاد  تراظن  نآ  يارجاو  عیرشت  ربو 

دنتسین ماهبا  همه  نیا  نداد  باوج  هبرداق  اه  لالدتسا  نیا  دش , نایب  هک  هنوگنامهو 

 : يروش یلمع  تیعقاو  دینک !  یم  تواضق  هنوگچو  دیور  یم  اجک  هب  سپ 

هدعاس ینب  هفیقسو  يروش 

رد _ت_خ_با  نا نیاو  تسا  هدوب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  يو  باختنا  ساسا  رب  رکبوبا  تفالخ  دنیو  _ي_ن م_ي گ_ خرو م_
رکبوبا تفالخ  یساسا  تیعور  م_ش_ _ع ,  قاو
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 . تسا نیملسم  رب 

اهنت ار  نآو  هتشاد  شریذپو  نامیا  هفیقس  هب  تبسن  هک  دنیب  یم  وا  تفالخ  وریپ  ار  دو  _ي خ_ ترو رد ص_ ناملـسم  کی  نیاربانب 
 . دنادب نیملسم  هفیلخ  هار ت_ع_ي_ي_ن 

رد تسا  رتهب  دـیآ  یم  رظن  هب  میدرک ,  تباث  ار  نیملـسم  هفیل  نییعت خ_ يارب  يروش  هیرظن  ندوب  لطاب  هتـشذگ  ثحب  رد  ام  نوچو 
نیا دح  هچ  ات  مینادب  ات  میشاب ,  هتشاد  دیآ  یم  رامش  هب  يروش  هیرظن  یلمع  يارجا  ناونع  هب  هک   , هفیقـس هثداح  هب  یهاگن  هراب  نیا 

.ریخای دومن  تیعبت  نآ  زاو  دوب  مزتلم  نادب  دیاب  ایآ  هک  ددرگ  صخشم  نآ  لابند  هبو  هدش  رازگرب  ملاس  هثداح 

يربط خیرات  رد  هفیقس 

لوا تمسق 

هحفص 218 زا  ار  نآ  زا  يرـصتخم  زاین  دح  رد  اجنیا  رد  هک  هدرک ,  لقن  دوخ ج3  خـیرات  رد  لصفم  روط  هب  ار  هثداح  نیا  يرب  ط_
ات دنتشاذگ  شا  هداوناخ  هدهع  هب  ار  ربمایپ  هزانج  هدرک ,  عامتجا  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  را  _ص_ نا مینک :  یم  نایب   223 هحفص یلا 

 . _ن_د هد ار غ_س_ل  وا 

 . ...دندروآ اجنادبدوب  ضیرم  هکیلاح  رد  ار  دعسو  میراذگاو ,  هدابع  نب  دعس  هب  ار  راکدمحم  زا  دعب  دنتفگ : اهنآ 

وا.درمـش رب  مالـسا  رد  ار  اهنآ  لیاضفو  نید  _ر  ما رد  ار  راصنا  هقباس  سپـس   , هتفگ انثو  دمح  ار  دنوادخ  ادتبا  هدرک ,  ینارنخـس  وا 
مالـسا نید  هب  بارعا  هکنآ  ات  دـندیگنج  ربمایپ  نانمـشد  ابو  هتفریذـپ  مارتحاو  میرکت  اب  ار  شباحـصاو  ربمایپ  راصنا  هک  تشاد  نایب 

نارگیدو دیریگب  تسدب  ار  رما  نیا  تفگ :  دعس  سپس  دوب , یـضار  اهنآ  زا  هک  _ت  فر _ي_ا  ند زا  یلاح  رد  ربمایپو  دندمآرد ,
 . دینکندوخ کیرش  ار 

نابز رب  یحیحص  نخسو  يداد  رظن  تسرد  هک  دنداد  باوج  یگمه  راصنا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 155 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مینک یم  راذگاو  وت  هدهع  هبار  راکو  هدزن  زاب  رس  وت  يار  زا  _ز  گر زین ه_ ام  يدروآ , 

ام : دنتفگو هتفریذپن  شیرق  نیرجاهم  رگا  دش  دهاوخ  هچ  یلو  دـنت : _ف_ گو _ت_ه  خادر وگتفگ پ_ هب  رگیدـکی  اب  اهنآ  سپس 
ام زا  وا  زا  سپ  ار  راک  دـیهاوخ  یم  ارچ  سپ  میتسه ,  وا  نارایو  هریـشع  امو  هدوب  وا  هباحـص  نیلواو  ص )   ) هّللا لوسر  اب  نیرجاـهم 

؟ دیریگب

.دشاب امش  زا  يریماو  ام  زا  يریما   : تفگ میهاوخ  تروص  نیا  رد  دنتفگ : راصنا  زا  يا  هدع  هاگنآ  , 

 . تسا امش  فعض  نیلوا  نیا  تفگ :  هدابع  نب  دعس 

هدعاس نب  میوع  ریضح , نب  دیسا  دندناسر , هفیقس  هب  حارج  هدیبعوبا  اب  هارمه  ار  دوخ  اروف  هدینـش ,  ار  راصنا  عوضوم  رمعو  رکبوبا 
 . دندمآ اهنآ  لابند  هب  زین  نالجع  هلیبق  زا  يدع  نب  مصاعو 

 . تخادرپ ینارنخس  هب  درک  عنم  نتفگ  نخس  زا  ار  رمع  هک  _ نآ زا  رکبوبااجنآ پ_س  رد 

قیدـصت ار  ربمایپ  هک  بارعا  زا  یناسک  نیلوا  ناونع  هب  ار  نیرجاـهم  هقباـس  س_پ_س  دروآ , ياـجب  ار  ادـخ  ياـنثو  دـمح  ادـتبا 
_ه_ا نآ دـندروآ , نامیا  ربمایپ  هبو  هدرک  تدابع  نیمزرد  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  اـهنآ   : ) تفگو هدـش  روآداـی  دـندرک 
اه _ نآ هب س_ت_ي_ز ب_ا  هک  رهو  , دنـشاب یم  رما  نـیا  هـب  مدرم  هـمه  زا  رت  قحتـسم  زین  وا  زا  سپو  هدوـبوا  هریـشعو  نارا  ي_

هجرد هب  یسکام  رظن  هب  نیتسخن ,  نیرجاهم  زا  دعب  نیاربانب   : ) تفگ هدرک ,  رکذ  ارراصنا  تلیـضف  وا  سپـس  تسا ,)  ملاظ  دزادرپب 
(. دشاب امش  زا  ءارزو  ام و  زا  ءارما  سپ  دسر , یمن  امش 

دیریگ دوخ  تسدب  ار  شیوخ  راک  راصنا , هورگ  يا  تفگ :  هتساخ ,  اپب  رذنم  نب  ها ح_ب_با  _گ_ نآ
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رگیدـکی ابو  درادـن , ار  امـش  اـب  تفلاـخم  تارج  سکچیهودـنرب  یم  _ه ش_م_ا ب_ه س_ر  _ر س_يا يز نار  _گ_ يد هک 
سپ دـنتفریذپن  دوخ  نخـس  زج  اهنیا  رگااما  دوش , یم  جراخ  ناتتـسد  زا  راکو  هدـش  شزرا  یب  امـش  يار  هک  دـینکن  فـال  _ت_ خا

.دشاباهنآ زا  يریماو  ام  زا  يریما 

_ت ك_ه فر _ يذ دنهاوخن پ_ بارعا  دنگوس  ادخ  هب  دنـسرب , قفاوت  هب  راک  کی  رب  رفن  ود  درادـن  ناکما  زگره !  تفگ :  رمع 
هب ار  دوخ  راک  هکدـننی  یعنام ن_م_ي ب_ بارعا  یلو  تسین ,  امـش  زا  اهنآ  ربمایپ  هک  یلاـح  رددـینک  تساـیر  اـهنآ  رب  ش_م_ا 

 . _ت سا _ت_ه  سا _ خر اهنآ ب_ نایم  زا  ناشرما  یلوو  هدوب  اهنآ  رد  توبن  هک  دنهد  یناسک  تسد 

 . میراد مکحم  یلیلدو  راکشآ  یتجح  تسا  هدروآ  نامیا  هک  ره  ربا  م_

 . تسا ام  بیقر  وا  تسایرودمحم  تموکح  رد  یسک  هچ 

هدـناسر تکاله  هب  ار  دوخو  هدروآ  يور  هانگ  يوس  هب  هتفر ,  لطاب  لابند  هب  هکنآ  رگم   , میتسه وا  هریـشعو  نارای  ام  هک  یلاـح  رد 
درم نـیا  نخــسو  دـیریگ  تـسد  هـب  ار  دوـخ  راـک  راـصنا , هورگ  يا  تـفگو :  داتــس  _ يا رذ  ح_ب_با ب_ن م_ن_ دــشاب !؟ 

هک ار  هــچنآ  رگاو  تــفرگ  دـــنهاوخ  ناتتـــسد  زا  راــک  نــیارد  ار  امـــش  مهـــس  اـــهنآ  هــک  دـــیون , ار ن_ش_ _ش  نارا _ يو
 . دیریگب هدهع  هب  دوخ  ار  راکو  دینک  نوریب  رهش  نیا  زا  ار  اهنآ  دنتفریذپندیت , _ ساو خ_

میلست دوب  رضاح ن_ هکنآ  دش  نید  نیا  میلست  هک  دوب  امش  ياهریشمشاب  اریز  دیشاب , یم  رما  نیا  هب  رت  قحتسم  امش  دنگوس  ادخ  هب 
 . دوش

 . مراد ار  يار  نیرتهب  هک  دینک  لمع  نم  يار  هب 

 . میروآ یم  رد  لوا  تروص  هب  ار  راک  میهاوخب  رگادنگوس  ادخ  هب 

.دشکب ار  وت  ادخ  سپ  تفگ :  رمع 

تفگ وا 
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.دشکب ار  وت  هکلب  : 

ار نید  هک  دیـشاب  یـسک  نیلوا  ادابم  دـیدومن , يرایار  ربمایپ  هک  دـیدوب  یناسک  نیلوا  امـش  راصنا , هورگ  يا  تفگ :  هدـیبع  _و  با
.دیوش فرحنمو  هداد  رییغت 

رد یتلیض  _ر م_ا ف_ گا دنگوس  ادخ  هب  راصنا , هورگ  يا  تفگو :  درک  مایق  ریـشب  نب  نامعن  ردپ  یجرزخ  دعـس  نبریـشب  هاگنآ 
يارب _ش  شو _ كو _ب_ر  ما _ي_ پزا تعاـطاو  دـنوادخ  تیاـضر  زج  میراد ,  نـید  نـیا  رد  يا  هقباـسو  نیکرـشم  اـب  گـنج 
لمع نینچایند  رطاخ  هب  هک  ام  میراذگ ,  تنم  نارگ  _ يد رب  رطاخ  نیدب  هک  تسینراوازـس  سپ  میتشادن ,  يرگید  فدـه  نامدوخ 

 . تسارتراوازس ام  دوخ  رب  ام  زاو  ام  تمعن  یلو  ادخو  میدرکن 

دیزرون تفلاـخم  اـهنآ  اـبو  دیـسرتب  ادـخ  زا  سپ  دـید , دـهاوخنزگره  اـهنآ  اـب  عازن  لاـح  رد  ارم  یلاـعت  قـح  هک  دـنگوس , ادـخ  هب 
.دیوشنریگردو

.دینک تعیبوا  اب  دیتساوخ  ار  مادک  ره  هدیبع ,  وبا  نیاو  رمع  نیا  تفگ :  رکبوبا 

 ... تفرگ میهاوخن  هدهع  هب  ار  راک  ام  وت  ندوب  اب  دنگوس , ادخ  هب  دنتفگ : رفن  ود  نآ 

 . تسین امش  نایم  یلعو  رمع  رکبوبا , دننام  یلو  دیشاب  هتشاد  لضف  هچ  ره  امش  راصنا , هورگ  يا  تفگ :  فوع  نب  نمحرلادبع 

ار رما  نیا  رگا  هک  تسا  یـسک  اهنآ  نایم  ردو  مینک ,  یمنراکنا  يدرب  مان  هک  یئاهنآ  تلیـضف  ام  تفگو :  داتـسیا  مقرا  نب  رذـن  م_
 . تسا ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  روظنم  دنک  یمن  تفلاخم  وااب  یسک  دهاوخب 

 . مینک یمن  تعیب  یلع  اب  زج  دنتفگ : اهنآ  زا  یهورگ  ای  راصنا 

ار تتـسد  متف :  اذلو گ_ مدیـسرت  فالتخا  زا  نمودش  دایز  هدـنکارپ  ياه  نخـسو  ادصورـس  تقو  نیا  رد  دـیوگ : ع_م_ر م_ي 
 .. منک تعیب  وت  اب  ات  نک  زارد 
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.

ینامرفان ریـشب , يا  تفگ :  رذنم  نب  بابح  دناسر , وا  هب  ار  دوخرتدوز  دعـس  نب  ریـشب  دننک , تعیب  وا  اب  هک  دـنتفر  رفن  ود  نآ  یتقو 
؟  یتخاس مورحم  تسایر  زا  ار  تیومع  رسپو  يدرک 

تسا هداد  رارق  اهنآ  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  موش  ریگرد  يزیچ  رس  رب  موق  نیا  اب  هک  مدیـسرت  نم  یلو  هن ,  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : 
.

تراـما رب  ینبم  جرزخ  هلیبـق  ياـضاقت  زاو  هتـسنادار  شیرق  ياـعدا  دـید , ار  دعـس  نـب  ریـشب  راـتفر  هـک  سوا  هـلیب  ها ق_ _گ_ نآ
هب راک  رابکی  رگا  دنگوس , ادخ  هب  دوباهنآ :  نایم  زین  ریـضح  نب  دیـساو  دنتفگ  رگیدـکی  هب  دـندش , علطم  هدابع  نب  دعـس  ناشـسیئر 

امـش هب  یمهـس  تساـیر  نیا  زا  هاـگچیهو  تشاد  _ن_د  هاو رب ش_م_ا خ_ یتلیـضف  هشیمه  يارباـهنآ  دـتفایب , جرزخ  هلیبـق  تسد 
.رکبوبا تعیب  هب  دیباتشب  سپ  داد , دنهاوخن 

 . ..دندروخ تسکش  دوخ  راک  رد  جرزخ  شا  هلیبق  اب  هدابع  نب  دعسو  دندومن  تعیب  رکبوبا  ابو  دنت  _ سا _ خر _ه_ا ب_ نآ

.دوش لامیاپ  مدرم  ياپو  تسد  ریز  هدابع  نب  دعس  دوب  کیدزن  هک  دندروآ  يور  رکبوبا  يوس  هب  تعیب  تهج  وس  ره  زا  مدرمو 

 . دیرازاین ار  دعس  دیشاب , بظاوم  دنتفگ : دع  نارا س_ زا ي_ يدار  _ فا

.دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب , ار  وا  تفگرمع : 

.دوش درخ  تناوختسا  هک  مبوکب  نانچ  ار  وت  متساوخ  تفگو :  داتسیا  وا  رس  يالاب  سپس 

تیارب ملاس  نادـند  کی  ینک ,  مک  وا  رـس  زا  يوم  کیرگا  دـنگوس , ادـخ  هب  تفگو :  تفرگ  ار  رمع  شیر  دعـس  نب  سیق  هاگنآ 
.دنام دهاوخن 

 . تسا رتهب  تمیالم  تقو  نیا  رد  رمع !  يا  شاب ,  مارآ  تفگ :  رکبوبا 

.دش رود  وا  زا  رمع 

یناوت رگا  دنگوس , ادخ  ب_ه  س_ع_د گ_ف_ت : 
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بوک گنس  ار  تنارایووت  هک  يدینش  یم  نم  زا  اه  هچوکو  _ا  هر رد ش_ه_ یـشرغ  نانچ  متـشاد ,  نداتـسیا  تردقو  دوب , نم  رد 
 . بابرا هن  يدوب  تیعر  اهنآ  نایم  رد  هک  مدرک  یم  قحلم  یهورگ  هب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  درک , یم 

.دیربب ناکم  نیا  زا  ارم 

.دندناسر شلزنم  هبو  هدرب  اجنآ  زا  ار  وا  سپس 

 .. . _ت سا رکبوبا  ندیسر  تفالخ  هب  یگنوگچرگنایب  دوخ  هب  دوخ  هکلب  درادن  حیضوتو  حرش  هب  زاین  هیض  _ن ق_ يا

هدا _ت_ فا رود  ناکم  نیا  اـب  بساـنتم  چـیه  يرو  ك_ه ش_ _ت ,  سا رود  يرو ب_ه  _ شزا ـال  _ ما يز ك_ه ك_ چ_ي_
 ( (ص _رب ما دجسم پ_ي_ هکیلاحرد  هدوب ,  هنیدم  رهـشزا  جراخ  يا  هعرزم  رد  هدعاس  ینب  س_ق_ي_ف_ه  ن_ي_س_ت , 
 . تسا هدوب  ایندو  نیدروما  هرابرد  هرواش  زکرمو م_ نیملسم  عامتجا  هاگیاج  دجسم  اریز   , تسا رت  بسانم  يراک  نینچ  ماجنا  يارب 

نیمز رب  ناشیارهطمو  كاپ  ندـبو  هدـشن  _ن  فد ص )   ) هّللا لو  _ سر زونه  هک  تسا ,  هدوبن  یبسانم  تقو  چـیه  زین  یناـمز  رظن  زا 
 . دوب هدنام 

رد دـنوش , تفالخ  رما  ریگردو  هتـشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  ترـضح  نآ  سدـقمر  _د پ_ي_ك_ نداد هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  سپ 
.دندوب (ص )  ربمایپزیهجت لوغشم  هباحص  ناگرزبو  نایاوشیپ  هک  یلاح 

؟  دناد یم  يروش  ار  نیا  یلقاع  مادک  لاح , 

اهنآ نانخسو  دندرکن , ثحب  ددرگ  یم  ظفح  نیملسم  نایکو  تدحو  نآ  طسوت  هک  یمالسا  دنمتردق  تفالخ  هرابرد  اهنآ  عقاو  رد 
 . تسا بلطم  نیا  يایوگ 

.دینکن کیرشار  نارگیدو  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  راک  تفگ :  دعس  هک  نیا  الثم 

 . مینک یمن  زواجت  وت  نخس  زاام  یتفگ  یبوخ  نخسو  يدرک  هءارا  یتسرد  رظن  دنداد : باوج  نانآ 

.!؟ دنک یم  تباقر  ام  اب  دمحم  تموکحو  تردق  رد  یسک  هچ  رمع : لوق  ایو 

لو ح_ب_با _ قو
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.دنرب یم  ناتتسد  زا  ار  امش  مهس  هک  دیهدن  شوگ  ار  شنارایو  وا  نانخسو  دیشا  _ب ب_ ظاو م_ : 

.دنیوج یمن  ار  يزیچ  تنطلسو  تردق  زج  اهنآ  تسا ,  موق  نیا  هیحور  هدنهد  ناشن  نانخس  نیا 

 ( (ص ربما هک پ_ي_ لاس  هسو  تسیب  زا  سپ  مه  نآ  دش , لدـبو  در  هباحـص  نایم  هک  يزیتو  دـنت  ظاف  _ لا نآ ,  هوال ب_ر  _ عو
 . دیشوک اهنآ  تیبرت  رد 

.دشکب دیاب  اروت  هکلب  داد : باوج  بابحو  دشکب , ار  وت  ادخ  تفگ :  بابح  هب  رمعالثم 

 . دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب , ار  وا  دعس : هب  رمع  لوق  نین  ه_م_چ_

رد رمع  هب  دعـس  نب  سیق  لوق  ایو.دـنوش  درخ  تیاه  ناوخ  _ت_ سا لام ك_ن_م ت_ا  دـگل  ار  وت  متـساوخ  وا : رگید  لوق  اـیو 
.دنام دهاوخن  تیارب  ملاس  نادند  کی  دوش , مک  وا  رس  يوم  کی  رگا  دنگوس , ادخ  هب  دوب : هتفرگ  تسدب  ار  وا  شیر  هک  یلاح 

_ا يو _ت_م  شو برـض  هب  دیدهت  دح  اتو  دوش  یم  لدـبو  در  تاباختنا  ساسح  هاگیاج  نیا  رد  هک  نشخ  نا  _ن س_خ_ن_ يا
تروشم تسا  نکمم  هنوگچ   ... تسا رگیدکی  هب  ینیب  دبو  ینمشدو  دقح  زا  رپ  ياه  هنیس  هدنهد  ناشن  دبای , یم  _ه  مادا ق_ت_ل 

؟  تفریذپ تشاذگ  يروشار  نآ  مان  ناوتب  رگا  ار  دارفا  هنوگ  نیا 

 . _ت سا هدو  قطنم ب_ زا  رودو  ساسا  یب  ياه  لالدتسا  هچ  هک  دینک , هجوت  رگیدکی  رب  نانآ  ياه  جاجتحاو  نانخس  هب 

دوخ ربهر  ار  امـش  هک  دـش  دـنهاوخن  یـضار  برع  تلم  دـیریگب : رظن  دـم  تسا  اهنآ  جاـجتحا  نیرت  يوق  هک  اررمع  جاـجتحا  ـالثم 
اهنآ ناـیم  زا  توبن  هک  دـنریذپب  يربهر  هب  ار  یـسک  دـنرادن  یعناـم  بارعا  یلو  تسین ,  امـش  زا  ناـشیاربمایپ  هک  یلاـح  رد  دـننادب 

هدوب ناشیا  زا  اهنآ  رما  یلوو  هتساخرب 
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 . تسا

نا _ نآ _ب_ر  هر هـک  دـنهد  یم  تیاـضر  رتشیباملـسم  دنتـسین , ربماـیپ  زا  رود  دارفا  يربـهر  هـب  یــضار  بار  _ عا _ر  گا پ_س 
ع  ) نینمؤملاریما اذلو  دـشاب , ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  ي_ع_ن_ي  ص )   ) هّللا لو  _ سر در ب_ه  _ن ف_ ير _ك ت_ يدز ن_

(( . 154  )) دنتشاذگرانک ار  تخرد  هویم  یلو  هدرک  لالدتسا  تخرد  هب  دومرف : (

نیا اـهنآ  تجح  رگا  سپ  تفریذـپ ,  دـنهاوخن  زین  ار  میت  هلیبقزا  يدرف  يربـهر  املـسم  دـنریذپن , ار  ع )   ) یلع يربـهر  بارعا  رگاو 
 . تسا تجح  نیرتاسر  ياراد  ع )   ) یلع دشاب , هنوگ 

دزن ار  وا  هکنآ  ات  متـسه ,)  ادخ  لوسر  رداربو  ادخ  هدنب  نم   ) تفگ یم  یلع  دیوگ : یم  ع )   ) یلع جاجتحا  هرابرد  يرهاوج  رکبوبا 
اب دیاب  امـش  اریز  منک  یمن  تعی  _م_ا ب_ ب_شا مرت ,  قحتـسم  امـش  زا  رما  نیا  رد  نم  تفگ :  نک ,  تعیب  دنتفگو : هدربرکبوبا 

 . دینک تعیب  نم 

ار رما  زین  اـهنآ  دـیراد , يدـنواشیوخ  هّللا  لوسر  اـب  هک  _د  يدر جا ك_ _ت_ج_ حا اـهنآ  ربو  دـیتفرگ  راـصنا  تسدزا  ار  يربـهر 
 . دندرک راذگاو  ام  ار ب_ه ش_ يربهرو  هدرک  امش  میلست 

یمدوخ رب  ادـخ  زا  رگا  دیـشاب  فصنم  ام  اب  پ_س  دـیتشاد , راصنا  رب  امـش  هک  یجاجتحا  نامه  هب  منک  یم  جاجتحا  امـش  رب  نمو 
.دیهاگآ شیوخ  ملظ  هب  امشو  هدمآ  رامشب  ملاظ  الاو  دنتفریذپار , امش  قح  راصنا  هک  دیریذپب  نانچنآ  ار  ام  قحو  دیسرت 

 . ینک تعیب  ات  مینک  یمن  اهر  ار  وت  تفگ :  رمع 

زور _ ما ار  وا  را  ك_ دوب , دـهاوخ  تدوـخ  يارب  نآ  زا  یمین  هک  یـشود  یم  يریـش  رکبوـبا  وا  يارب  رمع , يا  تفگ :  وا  هب  یل  ع_
نخس دنگوس , ادخ  هب  هن ,  دنک , راذگاو  تدوخ  هب  ادرفار  نآ  ات  نک  م_ح_ك_م 
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(( . 155  )) موش یمن  وت  میلستو  هتفریذپن  ار  وت 

: دـنتفگ دـن , کیرحت ك_ن_ ار  سابع  دنتـساوخ  رابکیالثم  دـننک , میلـست  ار  ع )   ) یلع دـندرک  یعـس  فلتخم  ياههار  زا  اه  _ نآ
میهاوخ ادج  بلاط  _ي  با زا ع_ل_ي ب_ن  ار  وا  هلیـسو  نیدبو  دشاب  وا  زا  سپ  شنادنزرفو  دوخ  يارب  هک  میهدـب  وا  هب  یمهس 

(( ... . 156  )) تشاد میهاوخ  یلع  هیلع  یتجحدیایب  ام  يوس  هب  سابع  رگا  هک  درک ,

يرادـن هزاـجا  وت  هک  تسا  نینمؤم  قح  نآ  رگا  داد , یهاوـخ  نم  هب  هک  يدرک  اـعدا  هچنآ  اـما  داد : باوـج  هنوـگ  نیا  ساـبع  یلو 
اهر ار  یئزجو  میریگبار  نامقح  زا  یئزج  هک  میوش  یمن  _ي  ضار تروص  نآ  رد  تساام ,  قح  رگاو  يریگب ,  میمصت  نآ  هرابرد 

دیتسه نآ  ناگیاسمه  امـشو  نآ  ياه  هخاش  ام  هک  هتفرگ  همـشچ  رـس  یتخرد  زا  هّللا  لوسر  هک  زیهرپب , يوردـنت  زا  راـهنزو  مینک , 
(( . 157 ))

.دندش لسوتم  روز  هب  دیسرن , هجیتن  هب  درگش  نیا  یتقو 

همطاف هناخ  رد  دـندوب , اهنآ  اـب  هک  يدارفاو  ریبزو  یلع  , ادـخ لوسر  تاـفو  ماـگنه  هک  دـنداد  ربخ  اـم  هب  تفگ :  باـطخ  نب  رم  ع_
(( . 158  )) دنا هدش  نصحتم 

 . شکب ار  نانآ  دنتفریذپن , رگا  تفگ :  وا  هبو  دننک , جراخ  همطاف  هناخ  زا  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ,

يا تفگو :  دش  ور  هب  ور  اهنآ  اب  همطاف  دشکب , شتآ  هباهنآ  رب  ار  هناخ  ات  دـمآ  هتفرگ ,  تسدـب  یـشتآ  شدارفاو ,  باطخ  نب  رمع 
دنا هدـش  لخاد  نآ  رد  تما  هچنآ  رد  دـیوش  لخاد  هکنآ  ای  يرآ ,  تفگ :  ینازوسب !؟  ار  ام  هناـخ  اـت  يا  هدـمآ  اـیآ   , باـطخ رـسپ 

(( . 159 ))

تسا هدمآ  فارشالا  باسنا  باتک  ردو 
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(( . 160  )) يرآ تفگ :  ینازوس !؟  یم  ارم  هناخ  رد  ایآ  باطخ ,  رسپ  يا  تفگ :  وا  هب  هدمآ  هناخ  رد  تشپ  همطاف  هک : 

مود تمسق 

 . باطخ نب  رمع   _ 1 دنا : هدرک  یفرعم  حرش  نیدبدننازوسب  ار  نآ  ات  هدرب  شروی  همطاف  هناخ  هک  ار  يدارفا  نیخروم 

.دیلو نب  دلاخ   _ 2

 . فوع نب  نمحرلادبع   _ 3

 . سامش نب  سیق  نب  تباث   _ 4

 . دیبل نب  دایز   _ 5

 . ملسم نب  دمحم   _ 6

 . تباث نب  دیز   _ 7

 . شغو نب  همالس  نب  هملس   _ 8

 . ملسا نب  هملس   _ 9

.ریضح نب  دیسا   _ 10

یلع ریشمشدش  هتسکش  وا  ریـشمشو  دیوگ  یم  هکنآ  ات  دندرک  هلمح  هناخ  هب  یتعامج  اب  اهنآ  دیو : _ي م_ي گ_ بو ي_ع_ق_
(( . 161  )) دندش هناخ  دراو  و 

_ن ير _ جا زا م_ه_ یعمجو  ریبز  هحلط ,  هک  یلاح  رد  دـمآ  یلع  لزنم  يوس  هب  باـطخ  نب  رمع  _د : يو ير م_ي گ_ ط_ب_
 , هدرب هلمح  وا  رب  اهنآ  داتفاوا , تسد  زا  ریـشمشو  دیزغل  وا  ياپ  یلو  دش , جراخ  اهنآ  رب  تسد ,  هب  ریـشمش  ریبز  دندوب , اج  _ نآ رد 

(( . 162  )) دندرک ریگتسد  ار  وا 

يا تفگو :  داتـسیا  رکبوـبا  هرجح  ردربو  دـمآ  تشذـگ ,  ریبزو  یلع  اـهنآ  رب  هچنآ  درک  هدـها  _م_ه م_ش_ طا _ت_ي ف_ قو
ءاقل هب  ات  تفگ  مهاوخن  ینخـس  رمع  اب  زگره  دـنگوس , ادـخ  هب  دـیداد , ناشن  هّللا  لوسر  تیب  لهارب  ار  دوخ  هنیک  دوز  هچ  رکبوبا ,

(( . 163  )) مدنویپب هّللا 

هد رکبوبا م_ت_ن_ف_ر ش_ زا  درک , بضغ  رگید  بئاصم  نینچمهو  دوخ  ثرا  زا  ندـش  مورحمو  لئاسم  نیا  رطاخ  هب  همطاـف 
 . دومن تافو  ات  تفگن  نخس  وا  ابو 
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, درک تافو  هک  یتقوو  ...دنام ! هدنز  هام  شش  اهنت  ربمایپ  زا  سپ  وا 
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(( . 164  )) دادن عالطا  رکبوبا  هبو  درک  نفد  هنابش  ار  وا  یلع  شرسمه 

(( 165  )) درک مهاوخ  اعد  وت  هیلع  مناوخب ,  هک  يزامن  ره  رد  دنگوس , ادخ  هب  تفگ :  وا  هب  همطاف  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 
.

هدرک يرا ك_ه  هس ك_ هب  رگم  دزوس  یمن  ملداـیند  زا  يزیچ  رب  نم  تفگ :  شگرم  ماـگنه  رکبوبا  هک  دوب  ببـس  _ن  يد _ بو
متـسکش یمن  ار  همطاف  هناخ  میرح  شاک  يا  مدرک :  هک  يراک  هس  نآ  اما  دیوگ  یم  هک  نآ  ات  مدوب  هدادـن  ماجنا  شاک  يا  هک  ما , 

(( . 166  )) دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  هچ  رگا 

نآ دراو  ار  نادرمو  هدرکن  شیتفت  ار  ادخ  لوسررتخد  همطاف  هناخ  شاک  يا  تفگ :  وا  هک  تسا  یبو  _خ ي_ع_ق_ يرا ردو ت_
(( . 167  )) دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  هچ  رگا  مدرک ,  یمن 

کیلع یقبا  كراد ال  تقرح  اهیقلمب  مظعا  اهعماسب  مرکارمع  اهلاق  یلعل  هلوقو  دیوگ : یم  میهاربا  ظفاح  يرـصم  رعاش  هراب  نیا  رد 
هک تفگ  یلع  هب  ینخـس  رمع  اهیماحو  ناندـع  سراف  مامااهب  هوفی  صفح  یبا  ریغ  ناـک  اـم  اـهیف  یفطـصملا  تنبو  عیاـبت  مل  نااـهب 

رتخد دـنچره  ینکن ,  تعیب  رگا  مراذـگ  یمن  مارآ  نآ  رد  ار  وت  هدـنازوس ,  ار  تا  هناخ   : نک میظعت  ار  هدـنیوگو  مارکا  ار  هدـنونش 
.دشاب نآ  رد  ربمایپ 

....دیوگب برع  یگنجدرم  هناگی  ربارب  رد  ار  ینخس  نینچ  تسناوت  یمن  رمع  زا  ریغ  یسک 

, دندرب رکبوبا  يوس  هب  هدرک ,  جراخ  لزنم  زا  روز  هب  دندرک , دیدهت  لتق  هب  ار  ع )   ) یلع هک  یتقو  دش , رتدـب  مه  _ن  يا زا  را  ك_
؟  هچ منکن  تعیب  رگا  تفگ :   , نک تعیب  دنتفگو :

زج هک  ییادخ  هب  سپ  دنتفگ :
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 . مینز یم  ار  تندرگ  تسین ,  ییادخ  وا 

(( . 168  )) دیشک یم  ار  ادخ  لوسر  رداربو  ادخ  هدنب  سپ  تفگ : 

؟  دشاب يروش  هیرظن  يارب  یقادصم  دناوت  یم  هتفای ,  همادا  لتق  هب  دیدهتو  هارکا  ابو  هدش  عورش  روز  اب  هک  یتفالخ  نینچ  ایآ 

.دوب رید  رایسب  یلو  دندمآ , همطاف  دزن  یهاوخ  ترذعم  يارب  دندش , دوخ  حیبقو  تشز  راک  هجوتم  رمعو  رکبوبا  یتقو 

؟  دینک لمع  نادب  دیرضاحایآ  منک ,  لقن  امش  يارب  هّللا  لوسر  زا  یثیدح  رگا  تفگ :  اهنآ  هب  همطاف 

 . يرآ دنتفگ :

نم همطاف  طخ  _ سو ياـضر  نم  همطاـف  اـضر  تفگ :  یم  هک  دیدینـشن  هّللا  لوسر  زا  اـیآ  مهد ,  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : 
؟  ینطخسا دقف  همطاف  طخ  _ سا _ن  مو یناضرا ,  دقف  همطاف  یضرا  نمو  ینبحا ,  دقف  یتنبا  همطاف  بحا  نمف  یطخس , 

هتشاد تسود  ارم  درادب , تسود  ار  مرتخد  همطاف  هک  ره  تسا ,  یتحاران م_ن  همطاف  یتحارانو  تسا  نم  تیاضر  همطاف ,  تیاضر 
 . تسا هدرک  تحاران  ارم  دنک  تحارانار  همطاف  هک  رهو  هدرک  یضار  ارم  دنک  یضار  ار  همطاف  هک  رهو 

 . میا هدینش  هّللا  لوسر  زا  ار  نیا  يرآ ,  دنتفگ :

ار ربماـیپ  رگاو  دـیدرکن , یـضار  ارمو  هدرک  تحاراـنارم  امـش  هـک  مریگ  یم  دـهاش  ار  شا  هکئـالمو  ادـخ  نـم  سپ  گ_ف_ت : 
.درک مهاوخ  تیاکش  ناشیا  دزنامش  زا  منک  تاقالم 

(( . 169  )) ...درک مهاوخ  نیرفن  وت  هیلع  مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  دنگوس , ادخ  هب  تفگو :  درک  رکبوبا  ور ب_ه  س_پ_س 

چیه _ه  بو هدو  لطاب ب_ يروئت  رظن  زا  يروش  هک  , درادـن ار  نیملـسم  رب  تفالخ  قح  يروش  ساسا  رب  رکبوبا  نیار  _ ب_ن_با
 . تسا هتشادن  یجراخ  دوجو  هجو 

یشوپ مشچ  رگا  لاح 
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یقح هچ  رکبوبا  سپ   , تسا تفالخ  هار  اـهنت  يروش  هک  نیاو  دیـسر  تفـال  يرو ب_ه خ_ هار ش_ زا  رکبوبا  هک  میریذـپبو  هدرک 
. ؟  دنک نییعتدوخ  زا  دعب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  رمع  هک  تشاد 

يارب دـنوادخ  هک  دـشاب  یهار  يروش  _ن_ك_ه  يا لوا :  دریگ : یم  رارق  عرـش  فـالخ  ود  ربارب  رد  شتفـالخو  رکبوبا  ور  نیا  زا 
 . تسا هدرک  تفلاخمادخ  رما  ابو  هدرک  تیصعم  رمع  نییعت  رد  رکبوبا  سپ  تسا ,  هدادرارق  هفیلخ  نییعت 

دنوادخ هک  هدوب  ییاروش  ساسا  رب  اریز  تسا ,  عرـش  فالخ  رکبوبا  تفالخ  سپ  دـشابن , ادـخ  فرط  زا  يروش  هک  _ن_ يا مود : 
 . تسا هدومرفن 

زا رب ن_ص_ي ك_ه  هوالع  هک  ع )   ) یلع ماـما  تفـالخزجب  دوب , دـهاوخ  عرـش  فـالخ  زین  ناـمثعو  رمع  تفـالخ  نآ  لاـبند  هب 
 . تسا هدمآ  ناشیا  تفال  _ خو _ت  ما _ مار لو ب_ _ سرو اد  فر خ_ ط_

زا دشاب , راک  رد  ییاروشرگا  سپ  دـندومن , هفیلخ  ناونع  هب  وا  اب  تعیب  رب  عام  _ جا نا  ند ع_ث_م_ هتـشک ش_ زا  دـعب  تما  مامت 
 .. . تسا هدش  نییعت  هک  تسا  ع )   ) یلع مه  زابدشاب  باختناو  نییعت  رگاو  هدوب  ع )   ) یل نآ ع_

 . میراد هنیمز  نیا  رد  هرتاوتمرابخا  هک  هنوگ  نامه 

رب اهنآ  اب  گنج  هب  ع )   ) یلع ارچ  دـنتفگ : مثیم  نب  یلع  هب  میهد :  یم  همتاخ  هرظانم  کی  اب  ار  ثحب  نیا  دوخ , نخـس  لیمکت  يارب 
؟  تساخن

(( . 170  )) تفرن يرماس  گنج  هب  دنتخادرپ  هلاسوگ  تدابع  هب  لیئارسا  ینب  هک  یماگنه  نوراه  هک  لیلد  نامه  هب  گ_ف_ت : 

 _. دنداد رارق  راشف  تحت  ارم  موق  نیا  مردام ,  دنزرف  يا  (( : 171  ( )) ینوفعضتسا موقلا  نا  ما  نبا   : ) تفگ هک  دوب  نوراه  دننام  وا 

 : تفگ هک  حون  دننامو 
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 . نک يرای  ارم  ما ,  هدروخ  تسکش  نم  (( : 172 ( )) رصتناف بولغم  ینا  )

ای متشاد ,  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  (( : 173 ( )) دـیدش نکر  یلا  يوآ  وا  هوق  مکب  یل  نا  وـل   : ) تفگ هک  طوـل  _ن_د  نا م_
 . مروآ هانپ  نآ  هب  هک  یمکحم  هاگ  هیکت 

ار یسک  مرداربو  مدوخ  زج  نم  ایادخ  (( : 174  ( )) یخاو یسفن  الا  کلما  ینا ال  بر   : ) تفگ یسوم  هک  نوراهو ,  یسوم  دننا  م_
 . مرادن

_ي_ر گرد _ي  مودو یلوا  اـب  ارچ  هک  دـنتفگ  ترـضح  هب  هک  یماـگنه  تسا ,  هتفرگ  نینمؤملاریما  لوق  زا  ار  بلط  _ن م_ يا وا 
امو مکلزتعاو   : ) تفگ هک  _ت  سااد لیلخ خ_ اـهنآ  لوا  ما ,  هتفرگ  قشمرـس  ربماـیپ  شـش  زا  نم  دـندومرف : ناـشیا  يد ,  ن_ش_

 . منک یم  يرود  دینک  یم  تدابع  ادخ  ربارب  رد  هک  هچنآوامش  زاو  (( 175  ( )) هّللا نود  نم  نوعدت 

.دیا هدش  رفاک  سپ  تسا ,  هدوبناهنآ  زا  يدنسپان  راک  ربارب  رد  اهنآ  زا  وا  يریگ  هرانک  دیئوگب : رگا  سپ 

رت هتفریذپ  (ص )  ربمایپ یـصو  رذـع  سپ  درک , يریگ  هرانک  هک  دـید  اهنآ  زا  يدنـسپا  _ر ن_ ما وا  _ي_د : يو _ر ب_گ_ گاو
 . تسا

هاـگ هیکت  اـی  متـشاد ,  یتردـق  امـش  ربارب  رد  شاـک  يا  (: دـیدش نکر  یلا  يوا  وا  هوق  مکب  یل  نا  ول   : ) تفگ هک  طوـل  وا  زا  سپو 
 . مدرب یم  هانپ  نآ  هب  هک  یمکحم 

تـشادن یتردق  اهنآ  ربارب  رد  دـیئوگبرگاو : دـیا , هدـش  رفاک  تشاد ,  یتردـق  اهنآ  ربار  رد ب_ طو  ل_ _د : یئو _ر ب_گ_ گا
 . تسا رت  هتفریذپربمایپ  یصو  رذع  سپ 

زا تسا  رت  بولطم  نم  يارب  نادـنز  ایادـخ  (( : 176  ( )) هیلا یننوعدـی  اـمم  یلا  بحا  نجـسلا  بر   : ) تفگ هک  فـسوی  نینچمهو 
زا اهنآ  هچنآ 
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.دنهاوخ یم  نم 

, دشاب هتفرگ  رارق  دراد  یپ  رد  ار  ادـخ  مشخ  هک  يرما  ربارب  رد  هک  نآ  نودـب  تساو  ار خ_ ناد  _ نز وا  _د : یئو _ر ب_گ_ گا
.دیا هدش  رفاک 

 . تسا رت  هتفریذپ  ربمایپ  یصورذع  سپ  دوبن , دنسپ  ادخ  هک  دش  توعد  يراک  هب  وا  دیئوگب : رگا 

(( . 177  )) مدیسرت امش  زا  هک  یتقو  مدرک  رارف  امش  زا  مکتفخ :)  امل  مکنم  تررف  ف_  : ) _ي ك_ه گ_ف_ت سو _ مو

.دیا هدش  رفاک  درک , رارف  اهنآ  زا  سرت  نودب  دیئوگب : رگا 

 . تسا رت  هتفریذپ  ربمایپ  یصو  رذع  سپ  , درک رارف  دندوب  هدرک  مهارف  شیارب  هک  يرطخ  زا  وا  دیئوگب : رگاو 

راـشف تحت  ارم  موق  نیا  مرداـم ,  دـنزرف  يا  یننولتقیاوداـکو :)  ینوفعـضتسا  موقلا  نا  ما  نبا   : ) تفگ شردارب  هب  نورا ك_ه  _ هو
.دنشکب ارم  دوب  کیدزنودنداد  رارق 

.دیا هدش  رفاک  سپ  , دندوبن وا  لتق  كرادت  ردو  دندادن  رارق  راشف  رد  ار  وا  اهنآ  دیئوگب : رگا 

هتفریذپ ربمایپ  یصو  رذع  سپ  دیشک , اهنآ  زا  تسدوا  اذلو  دنـشکب  ار  وا  دنتـساوخو  هداد  رارق  راشف  رد  ار  وا  دیئوگ : _ر ب_ گاو
 . تسا رت 

 . متخادنا رطخ  هب  ادخ  هار  رد  ار  مناج  نمو  تشاد ,  هگن  دوخ  باوختخر  رب  ارمو  درک  رارف  راغ  يوس  هب  هک  (ص )  دمح _ مو

.دیا هدش  رفاک  درک , رارف  اهنآ  رطخ  زا  سرت  نودب  وا  دیئوگب : رگا 

تسا هتفریذپ  ناشیا  یـصو  رذع  سپ  تشادنراغ  يوس  هب  رارف  زج  يا  هراچو  دندناسرت  ار  وا  _ه_ا  نآ _د : یئو _ر ب_گ_ گاو
.

(( . 178  )) نانمؤم ریما  يا  یتفگ  تسار  دنتفگ : مدرم 

بلقنی نمو  مکباـقعا  یلع  متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمح  _ا م_ مو  : ) بـالقنا هیآو  هباـحص 
 ( (ص دمحم (( : 179  ( )) نیرکاشلا هّللا  يزجیسو  ائیش  هّللا  رضی  نلف  هیبقع  ع_ل_ي 
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رب دوخ  هتشذگ  هب  امش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دنا , هتـشذگ  وا  زا  لبق  يرگید  ناگداتـسرف  هک  _ت  سا ادخ  هداتـسرف  طقف 
؟  دیدرگ یم 

 . داددهاوخ شاداپ  ار  نارکاش  دنوادخو  دنز , یمن  ادخ  هب  يررض  زگرهددرگرب  شیوخ  هتشذگ  هب  سک  رهو 

هـس رد  بلطم  _ن  يا دش , دهاوخ  اپ  رب  ناشیا  زا  دـعب  هک  تسا  یبالقناو  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نخـس  روحم 
رب دوخ  هتـشذگ  هب  مک :)  _ _ق_با عا متبلقنا ع_ل_ي  دوش و( هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  لتق :)  وا  تام  نافا  (, ) دـمحم اـمو   ) شخب

حرط ار  رگنشور  لاؤس  دنچ  میریزگان   , لیـصفت يردق  اب  نآ  حیـضوتو  هیآ ,  نیا  قمع  رد  دورو  يارب  لاح   , تسا هتفهن  دیدرگ  یم 
 . میهد باوجار  اهنآ  مینک  یعسو  هدرک 

دریم _ر ب_ گا _ا  يآ  : ) تسا هدومرفن  نآ  زا  سپ  هلـصافالبو  هدرکن  افتکا  تسا )  ربمایپ  کی  اهنت  دمحم   ) هلمج هب  دنوادخ  ارچ 
وا دوش : هتفگ  هک  دـیکات  تروص  هب  مه  نآ  دوب  يزاین  هچ  دوش , یم  لماک  لوا  هلمج  اـب  هیآ  قایـس  هک  یتروصرد  دوش ) هتـشک  اـی 

؟  دنا هتفرو  هدمآ  وا  زا  شیپرگید  ناربمایپ  هک  تسا  يربمایپ 

؟  دراد دوصقم  نایب  رد  یشقن  هچ  مود  هلمج  هک  نیا  لاؤس  هصالخو  )

 ( ق_ت_ل  ) فوـطعم نـیب  فــالتخارب  تلــالد  اــی  ینعمب  وا  فـطع  فرح  تـسه ,  یقرف  هـچ  _ت_ل  قو گر  نا م_ م_ي_ ( 
؟  تسیچ فالتخا  نیا  دراد , گرم )   ) هیلع فوط  _ع_ مو

؟  درم دهاوخ  (ص )  ربمایپ هک  دناد  یم  ادخ  هک  یتروص  رد  تسا ,  هتفگ  دیدرت  تروص  هب  ار  نیا  دنوادخ  ارچو 

؟  دیدرگ یم  رب  متبلقنا :)   ) دنوادخ لوق  رد  تسا  باطخ  دروم  یسک  هچو 

؟  دندش بلقنم  يزیچ  هچ  رباهنآو 

تشگزاب نیاو 
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؟  دراد (ص )  ربمایپ تافو  هب  یطبر  هچ  اهنآ 

دهاوخ شاداپ  ار  نارکاش  دـنوادخ   : ) تسا هدومرفارچ  سپ  تسا ,  يرادـیاپو  تماقتـسا  تیعقوم  اـجن  _ يا رد  _ع_ي_ت  قو م_
؟  ار نینمؤم  ایو  نیملسم  ای  نایوج  تماقتسا   : تسا هتفگنو  داد )

ریـسافت باح  _ صا لوز :  نا ن_ الوا ش_ مینک :  نایب  ار  مهم  همدـقم  ود  تسا  مزال  میزادرپب ,  اهلاؤس  نیا  باوج  هب  هکنیا  زا  لـبق 
هّللا لوسردندرک  عیاش  نیکر  _ت ك_ه م_ش_ سا هدو  دحا ب_ گنج  رد  نیملسم  تسکـش  هیآ  نیا  لوزن  ناش  هک  دنیوگ  یم 
نیا دنوادخو  دش , نیملسم  دزن  دیدرتو  ینیشن  بقع  تسک ,  _ي ش_ عو بجوم ن_ نیاو  تسا ,  هدیـسر  لتق  هب  گنج  رد  (ص ) 

.دومرف لزان  نیملسم  شنزرس  يارب  ار  هیآ 

؟  تسیچ تایآ  رد  لصا  ایناث :

؟  دوش انثتسا  لیلد  اب  هچنآ  رگم  دناربتعم  نامز  ره  يارب  هک  تسا  نیا  ینآرق  تایآ  رد  لصا  ایآ 

؟  سکعب ایو 

لوزن ناش  نا  _ مز زا  ریغ  هب  ار  هیآ  موهفم  میناوت  یم  سپ  دـنلوبق , لـباق  یناـمز  ره  يارب  تاـیآ  رگا  هک  تسا  _ن  يا رو  م_ن_ظ_
 . تشاد دهاوخ  لیلد  هب  زاینرگید  ینامز  هب  نآ  میمعتو  دشاب  هیآ  لوزن  ناش  هب  دیقم  دیاب  هنرگو   , میهد میمعت  زین  نآ 

اریز تسین ,  لوزن  ناش  رد  یتیـصوصخو  تسا  رظن  دروم  ظفل  مومع  هکنیا  رب  دـنا  قفتم  تنـس  لهاو  هعیـش  زا  معا  نیملـسم  ياملع 
امو هدوب  لـطاب  دـعب  ياـهنامز  رد  نآرق  هب  لـم  تروص ع_ نیا  رد  دـشاب , رگید  ياـهنامز  هب  نآرق  تاـیآ  میمعت  مدـع  رب  لـصارگا 

 . مینک هد ت_ل_ق_ي  _ _ي ف_يا بو هتشاذگ  رانک  ار  نآرق  تایآ  رثکا  دوب  میهاوخ  ریزگان 

نآرق زا  یناوارف  تایآ  هک  یلقع ,  لیلد  دوب  _ن  يا.دراد تافانم  مالسا  تیمومعو  تامیلعت  شور ,  هیحور ,  اب  يزیچ  نینچ  یلو 
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.دنک یم  خیبوت  نآ  سکع  هب  تبسنو  هتشاد  نآرق  هب  لمعو  ربدت  رب  دیکات  هک  یتایآ  دنک , یمدییات  ار  نآ  میرک 

مکلعل اوتـــصناو  هــل  اوعمتـــساف  نآرقلا  يرق  ذاو  : ) دـــنوادخ شیاـــمرف  نــیا  میریذـــپ ,  ار ب_ _گ_ر  يد _ر ن_ظ_ر  گاو
 . دیری رارق گ_ تمحر  دروم  ات  دیوش  تکاسو  هداد  شوگ  نادب  , دش هدناوخ  نآرق  رگاو  (( : 180  ( )) نوم _ حر ت_

یمن نآرق  زا  يرادقم  اهنت  نآ ي_ا  زا  كدنا  یئزج  صوصخمو  هتشاد  هراشا  نآرق  لک  هب  هیآ  اریز  تشادن ,  دهاوخن  ییانعمرگید 
ار ام  دنوادخ  هک  هنوگنامه  میریگ ,  تر  _ب_ عو _ي_م  هد ارف  شوگ  اهنآ  هبو  هتخانش  ار  تایآ  مامت  مینک  یعـس  دیاب  هکلب  , دشاب
رب ای  دننک , یمن  ربدت  نآرق  رداهنآ  ایآ  (( : 181 ( )) اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرق  _ لا نوربدتی  الفا   : ) تسا هدومرفرما  نآ  رد  ربدـت  هب 

؟  تسا هدش  هداهن  لفق  نانآ  ياهلد 

موس تمسق 

نیضع نآرقلا  اولعج  نیذلا  : ) دنک یم  شنزرس  هنوگ  نیا  رگید  یـضعب  كرتو  تایآ  یـضعب  نا ب_ه  _م_ يا هرا  _ برد نآر  ق_
.دندرک در  دوبن  اهنآدوس  هب  هچ  نآو  دنتفریذپ  دنتساوخ  ار  هچ  نآ  دندرک , يدنب  میسقتار  نآرق  هک  اهنآ  (( : 182 ( ))

يارب ار  یلثم  هنوگ  ره  نآرق  نیا  رد  ام  (( : 183  ( )) لثم لک  نم  سانلل  نآرقلا  اذه  یف  انفرـص  دقلو  : ) دیامرف یم  دنوادخ  نینچمه 
 . میا هدرک  نایب  مدرم 

؟  دوش رکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس ,  ناسآرکذت  يارب  ار  نآرق  ام  (( : 184 ( )) رکدم نم  لهف  رکذلل  نآرقلا  انرسی  دق  _ لو )

 , تسا هدرک  وگزاـب  دوخ  ياـج  رد  ار  یبـلطم  ره  شتاـیآ  هک  یباـتک  (( : 185  ( )) نوملعی موقل  ایبرع  انآرق  هتاـیآ  تلـصف  باـتک  )
.دشاب یم  دنتسه  اناد  هک  یناسک  يارب  ایوگای  یبرعو  یندناوخ 

 ( نولقعت مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  )
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.دینک كرد  ار  نآ  امش  ات  میداد  رارق  یبرعو  حیصف  ینآرق  ار  نآ  ام  (( : 186 ))

 . نآ زا  یئزج  هب  هن  میشاب  دنبیاپ  نآرق  مامت  هب  هک  دننک  یم  قیوشت  ار  ام  تایآ  نیا 

درو ب_ح_ث هـیآ م_ مـه  زاـب  دـشاب , تـسرد  یـضرف  نـینچ  رگاو  تـسین  قـفاوم  مود  ضرف  اـب  یناملـسم  چـیه  لا  رد ه_ر ح_
 ( ص  ) هّللا لوسر  یگدنز  مامت  رد  هکلب  هدوبن  دوخ  لوزن  نامز  هب  دودحم  هیآ  نیا  دنک  یم  _ت  دراد ك_ه ث_با _ل_ي  يالد

 . تسا هتشاد  همادا  ناشیا  زا  سپو 

هدـش عیاش  تلاح  نیا  مه  هیآ  یلو  دوب , (ص )  ربمایپ لتق  دـش , عیاش  دـحا  گـن  رد ج_ نآ چ_ه  میروآ :  یم  ار  لـیالد  نآ  کـنیا 
هتـشکرگا  ) دومرف یم  ادـخ  دوب  لوزن  ناـمز  صوـصخم  رگاو  ...دوـش ) هتـشک  اـیدریمب  رگا   ) دـنک یم  حرطم  ار  گرم  تلاـح  مهو 

هباشم داتفا , قافتا  دحا  گنج  رد  هک  تشگزاب  بالقنا  نآ  هک  دشاب  نیا  رب  تلالد  يارب  هیآ  رد  گرم  ندرب  مان  مه  دـیاشو  دوش ,)
.دش دهاوخ  عقاو  زین  (ص )  ربمایپ تافو  زا  سپ  نآ 

هنوگ نام  _ت ه_ سا نیمه  مه  قح  اعقاو  هک  دـش  تباث  لوا  لـصا  رگا  هک  تسا  نیا  ناـمثحب  رد  همدـقم  نیا  یلم  هد ع_ _ ف_يا
اما میرادـن ,  لوزن  نامز  زا  دـعب  ياهنامز  بالقنا ب_ه  هیآ  مکح  میمعت  يارب  لیلد  ندروآ  هب  يزاین  ام  تروص  نیا  رد  میدـید  هک 

رطاخ هب  هک  يا  هثداح  صوصخم  رظ  درو ن_ _ه م_ يآ _ن ك_ه  يا تابثا  يارب  میروایب  یـصاخ  لیلد  تسا  مزال  مود  لوق  رباـنب 
ضرفرگاو دراد , همادا  زین  نآ  زا  سپو  (ص )  ربمایپ یگدـنز  لوط  رد  هیآ  نیا  هکلب  دـشاب , یمن  تسا  هدـش  لزاـن  بـالقنا  هیآ  نآ 

تسا حیح  مود ص_ لوق  هک  مینک 
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؟  هنوگچو اجک  یلو  دراد , دوجو  نآ  دعب  امو  ص )   ) هّللا لوسر  یگدنز  لوط  رد  هیآ  رارمتسا  رب  ینبم  یلیلد  هیآ  دوخ  يالبال  رد  , 

؟  اجک باوج  اما 

....دوش هتشک  ای  دریمب  رگا  ایآ   (: لتق وا  تام  نافا   : ) تسا دنوادخ  هدومرف  نیا  رد 

؟  _ه نو باو چ_گ_ _ا ج_ ماو

شیادیپ ببس  هک  دوب  دحا  گنج  رد  ص )   ) هّللا لوسر  ندش  هتشک  دش  عیاش  نآ  فارطاو  هنیدم  رد  غورد  هب  هچ  نآ  هک  تسا  نیا 
دیاب دهد  صاصتخا  دحا  گنج  هب  طقفار  هیآ  نیا  تساوخ  یم  دنواد  _ر خ_ گا سپ  دش , اه  هتـشذگ  هب  تشگزابودادترا  تلاح 

راکشآ الماک  يروط  هب  نیاو  ( دش هتـشک  ای  درم  رگا   ) هدرک هفاضا  ار  گرم  تلاح  یلو  دش ,) هتـشکرگا  ایآ  لتق :  نافا  : ) دومرف یم 
_د نواد فر خ_ زا ط_ هک  يدـیدرت  اما  دـش , دـهاوخ  رارکت  دریم  یم  اعقاو  وا  هک  یتقورد  تلاح  نیمه  هکنیا  هب  دـنک  یم  هراـشا 

دراد فو ع_ل_ي_ه  _ع_ط_ مو فوطعم  موهفم  رد  فالتخا  يانعم  تغل  لها  قاـفتا  رباـن  وا ك_ه ب_ فر  ندروآ ح_ ب_ا 
یم ار  ص )   ) شربمایپ گرم  یگ  _ نو _گ_ چو هدوب  بیغ  هب  ملاع  دنوادخ  هک  نیا  هب  هجوتاب  مه  نآ  تسا ,  هد  حر ش_ م_ط_
عیاش هثداح  مه  دزاس , لوم  _ه م_ش_ يآ _ن  يا رد  ار  _ه  ثدا ود ح_ ره  تسا  هتـساوخدنوادخ  هک  هدوب  لیلد  نیا  هب  اهنت  دـناد ,

ار گرمو  دنا  هداد  تبسن  ناسنا  لعف  هب  ار  لتق  اه  یـضع  ب_  (. _ب_ر(ص ما تافو پ_ي_ هثداح  مهو  دحا  رد  ناشیا  لتق  ندش 
رـشب لعف  هک  تسا  نیا  يارب  دیدرت  نیا  رکذو  هدوب  دحا  هثداح  اهنت  عقاو  رد  لیـصفت  نیا  زا  ادخ  روظنم  هک  دنا  هتفگو  , ادـخ لعف  هب 

دهد تبسن  ادخ  هب  ندوب  گرم  تهج  زا  دشا  ار ك_ه ق_ت_ل ب_

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


.

ادخ هکلب  دیتشکن , اراهنآ  امش  (( : 187  ( )) مهلتق هّللا  نکلو  مهولتقت  ملف   : ) تسا هدومرف  دـنوادخاریز  تسین ,  قیقد  لوـق  نیا  یلو 
لیـصفت نیا  اب  بسانم  هیآ  قایـس  انمـض  داد , تبـسن  ادخ  هب  دوش  ار ن_ي_ز م_ي  پ_س ف_ع_ل ق_ت_ل  تشک ,  ار  اهنآ 

دراد دـیکات  نآ  ربو  داد , رارق  هجوـت  دروـمار  درگ  بـقع  نـیا  هـب  تبــسن  رفنت  مـالعاو  خـیبوت  هلاـسم  لاـعتم  يادـخار  _ يز تـسین 
 . تسین قلاخ  لعفو  هدنب  لعف  نایم  لیصفت  هب  شهجوتو 

 : و(ق_ت_ل درم ) تاـم :   ) طرــش لـعف  ود  هـب  قـلعتم  ار  دــشاب  تشگزاـب )   ) ناــمه هـک  مـتبلقنا )   ) طرــش باوـج  _د  نواد خ_
 , تسا ناشیا  لتقا  گر ي_ زا م_ سپ  بالقنا  تلاح  رب  ادخ  دیکات  هک  دهد  یم  ناشن  قلعت  نیاو  تسا ,  هتسناد  دش ) هت  ك_ش_

تشزو خیبوت  راکنتسا , يارب  عقاو  رد  دراد , دیکات  موهفم  هک  رگا ) نا :   ) طرش فرح  رب  ایآ ) ینعم  هب   ) ماهفتسا فرح  ندرک  دراوو 
 . تسا تلاح  نیا  نتسناد 

تسا هدرم  نم  زا  ردا  لعف ص_ اب  (ص )  دمحم هک  دوش  عیاش  هاگ  ره  دشاب : نینچ  هیآ  موهفم  هک  تسا  نهذ  زا  رود  رایسب  _ن  ياو
.؟  دیدرگ یم  زاب  دوخ  هتشذ  هب گ_ امش  ایآ  مداد ,  رارق  رافک  طسوت  وا  لتق  تروص  هب  ار  دوخ  لعف  نم  هک  نیاو  , 

دبای یم  فیفخت  رایـسب  اـه  _ نآ يار  _د ب_ نواد خـیبوت خ_ تلاـح  ییاـنعم ,  نینچ  اـب  مه  نآ  مینک ,  یلک  یهاـگن  هیآ  هب  رگاو 
 . دوش لهاست  يا  هثداح  نینچ  رد  دیابن  هک  یلاحرد 

هچ تسا ,  یمیکح  ره  نایب  فالخ  نیا  هکدـهد  یم  نآ  هب  ینوگانوگ  ياه  تهجو  هدرک  هدـنکار  _ پار _ه  يآ _ه  جو الـصا ت_
.امکح مکحا  هب  دسر 

رصحنم هفیرش  هیآ  هک  نآ  دییا  يار ت_ ب_
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مدع رد  ار  يا  ههبشو  کش  هنوگره  هک  درک  می  _ هاو هئارا خ_ هّللا  ءاش  نا  ار  یلیالد  هیآ  يدعب  تاحیـضوترد  هدوبن ,  هثداح  نیا  هب 
.درک دهاوخ  فرط  رب  نآ ,  زا  دعبو  (ص )  ربمایپ گرم  نامزات  نآ  تیمومعو  هیآ  تیدودحم 

توملا مککردـی  اونوکت  امنیا   : ) تسا حور  ضبق  نآ  موهفم  هک  ماع  يانعم  کی  دراد : ینعم  ود  گرم  هک  مینادـب  دـیاب  نینچم  ه_
وه , ) دیـشاب عفترم  ییاه  جرب  رد  دنچ  رهدمآ  دـهاوخ  امـش  غارـس  هب  گرم  دیـشاب  اج  ره  (( : 188  ( )) هدیـشم جورب  یف  متنک  وـلو 

ار امش  نآ  زا  سپودناریم  یم  ار  امـش  سپـس  داد , یگدنز  امـش  هب  هک  تسا  وا  (( : 189  ( )) مکییحی مث  مکتیمی  مث  مکایحا  يذـلا 
.دنک یم  هدنز 

 . دشاب یم  لتق  ربارب  رد  هک  تسا ,  صاخ  گرم  رگید  يانعم 

 , _ت سا هدروآ  نا  _ مز _م_ هار ود ل_ف_ظ  يا ك_ه ه_ر  _ه  يآ ردو ه_ر  دریمب  یعیبــط  گرم  هـب  صخــش  هـک  نـیا  ینعی 
فرح زا  هک  اـجنآ  صوـصخ  هب  تسا ,  گرم  صاـخ  ياـنعم  نـی  _م_ هرو م_ن_ظ_ لـتق ,  ظـفل  مـهو  توـم  ظـفل  مـه  ینع  ي_
متلتق نئلو   : ) لاثم ناونع  هب  تسا ,  هیلع  فوطعمو  فوطعم  نیب  ینعم  رد  فـالتخا  مز  هک م_س_ت_ل_ تسا  هدـش  هدافتـسا  ( وا )

, دـیری دـیوش ي_ا ب_م_ هتــشکادخ  هار  رد  رگاو  (( : 190  ( )) نوـعمجی اـمم  ریخ  همحرو  هّللا  نـم  هرفغمل  مـتموا  هـّللا  لـیبس  یف 
 ( نورـشحت هّللا  یلـال  متلتق  وا  متم  نئلو   , ) تسا رتـهب  دـننک  یم  يروآ  عـمج  اـهنآ  هک  ییاـهزیچ  ماـمت  زا  ادـخ  تـمحرو  شزرمآ 

دزن اـهنآ  رگا  (( : 192 ( )) اولتق امو  اوتام  ام  اندنع  اوناک  ول  , ) دـیدرگ یمزاب  ادـخ  يوس  هب  دـیوش  هتـشک  ای  دـیریمب  رگاو  (( : 191 ))
دندرم یمن  دندوبام 
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.دندش یمن  هتشکو 

یعون مه  لتق  اریز  دوب , دـهاوخن  لتق  ظفل  يریگراک  هب  يارب  یلیلد  چـیه  دـشاب , دوخ  ماع  يانعم  هب  تایآ  نیا  رد  گر  _ر م_ گا
گرم زا  دوصقم  هک  دوش  یم  تباث  اج  _ن_ يازا تسا ,  لیبق  نیمه  زا  زین  ام  ثحب  درومو  تسا  تغالب  فـالخ  نیاو  تسا  گرم 

(( . 193  )) نآ لماش  هن  تسا  لتق  فیدر  مه  هک  تسا  نآ  صاخ  يانعم  نامه  بالقنا  هیآ  رد 

نالوسر وا  زا  لب  _ قو تسا  لوسر  وا  : ) دـیامرف یم  هک  تسا  هدرک  هیکت  شربمایپ  هرابرد  تلاسر  تفـص  رب  لاـعتم  ياد  ار خ_ چ_
( ...دوش هتشک  ای  دریمب  رگا  ایآ   : ) تفگ یم  نآ  لابند  هلصافالبو  تسا ,)  لوسر  کی  اهنت  دمحم  : ) دیوگب دوب  یفاک  دنا ,) هتـشذگ 

؟

_د ك_ه سر رظن م_ي  هب  دـنا  هتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  هـک  هنوـگ  ناـمه  لاؤـس  نـیا  هـب  نداد  باوـج  يارب  دروـخرب  نـیلوا  رد 
وا هکلب  نادوا ن_ي_س_ت ,  ج_ (ص )  دـمحم هک  دـنک  بلج  تقیقح  نیا  هب  ار  ناناملـسم  رظن  تسا  هت  _ ساو _د خ_ نواد خ_

 . دندرمو دنتشذگ  هک  ناربمایپ  رگید  دننام  دریم , یمو  درذگ  یم  زین 

نآ يار  گرم ب_ تفـص  تاـبثا  دارم  رگا  اریز  تسین ,  هیآ  دوـصقم  بلطم  نیا  اـهنت  یلو  تسا  حـضاو  هـیآ  زا  نـیا م_ع_ن_ي 
_ت_ه فرو هدـمآ  ییاهناسناوا  زا  لـبق  هک  تسا  ناـسنا  کـی  اـهنت  دـمحم  : ) دـیو _د ب_گ_ _د ب_يا تر ب_شا ح_ض_
هک تسا  يرت  قیمع  یناعم  ياراد  هیآ  سپ  تسین ,  نادواجو  هدـش  یناف  هک  تسا  ناـسنا  تیـصاخ  رب  دـیکات  نآ  رد  ك_ه  _د ) نا

 . دنک دیکات  نآ  ربو  حرطم  ار  تلاسر  تفص  هدش  بجوم 

یگدـنز هب  نینچ  مه   , هدوبن ناربمایپ  یگدـنز  هب  هتـسباو  هتـشذگ  رد  نید  هک  هنو  نا گ_ ه_م_ الوا : دـنارارق : نیا  زا  یناـعم  نیاو 
ص  ) مالسا ربما  پ_ي_
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نید دوش  هتـشک  ای  دریمب  هاگره  زین  ص )   ) هّللا لوسر  تشاد ,  همادا  اهنآ  زا  سپ  نیدو  دـندرم  قباس  ناربمایپ  تسین ,  هتـسباو  زین  ( 
 . تفای دهاوخ  همادا  وا  زا  دعب 

گرم زا  سپ  اهتما  هک س_تن  تیعقاو  نیا  ینعی  تسا  ننـس  قباطت  رب  دـیکات  هیآ  يارب  رت  عماـجو  رت  قیقد  رت , قیمع  ياـنعم  اـیناث :
 . دنا قبطنم  رگیدکی  رب  ناشناربمایپ 

 . تشذگ دهاوخ  وم  _و ب_ه  مو _ي_ق_ا  قد _ت ن_ي_ز  ما نیا  رب  تسا ,  هتشذگ  اهتما  نآ  رب  هچ  نآ 

مهنم ضعب  یلع  مهـضعب  انلـضف  لسر  _ لا ت_ل_ك   : ) نآرق اما  دننک , یم  تباث  یخیرات  تیعقاوو  تنـس  نآرق ,  ار  تقیقح  نیا 
مهدعب نم  نیذلا  لتتقا  ام  هّللاءاش  ولو  سدـقلا  حورب  هاندـیاو  تانیبلا  میر  نبا م_ یـسیع  انیتآو  تاجرد  مهـضعب  عفرو  هّللا  ملک  نم 

(( : 194 ( )) دـیریام لعفی  هّللا  نکلو  اولتتقا  ام  هّللا  ءاش  ولو  رفک  نم  مهنمو  نمآ  نم  مهنمفاوفلتخا  نکلو  تانیبلا  مهتءاـج  امدـعب  نم 
هب داد , رترب  یتاجرد  ار  یـضعبو  هتفگ  نخـس  ادـخ  اهنآ  زا  یخرباب  میداد ,  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  نآ  زا  یـض  ب_ع_

نیا زا  دـعب  هک  یناـسک  تساوـخ  یم  اد  رگاو خ_ میدومندـییات  سدـقلا  حور  اـب  ار  واو  میداد  نشور  ياـه  هناـشن  میرم  نب  یـسیع 
اب اهتما  نیا  یلو  دـندرک , یمن  زیتسو  گنج  مه  اب  _د , مآ _ه_ا  نآ يارب  نشور  ياه  هناشن  همه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  , دـندوب ناربمایپ 

دنوادخ یلو  دندرک  یمنراکیپ  مه  اب  تساوخ  یم  ادخ  رگا  زابو  دندش  رفاک  یـضعبو  دـندروآ  نامیا  یـضعب  دـندرک , فالتخا  مه 
.دهد یم  ماجنا  دهاوخ  یم  ار  هچ  نآ 

 ( ع  ) یسیعاهنت رگا  ددرگ , یم  رب  ناربمایپ )  لسر :   ) هب مهد )  م_ن ب_ع_  ) رد ض_م_ي_ر 
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 ( مـه  ) وا ندرمـش  گرزب  يارب  هـک  تـسا  ع )   ) یــسیع دارم  هـک  تـفگ  ناوـت  یمنو  هدـعب ,)  نـم   : ) تـفگ دوـب م_ي  رظن  دروـم 
فلاــخم دـــشاب  ندرمـــش  گرزب  يارب  رگا  مهدـــعب )  نــم   ) رد مــه )   ) ریمـــض تــیعقو  ار م_ _ يز  , _ت سا گ_ف_ت_ه 

 . دوب دهاوخ  تغال  _ بو _ت  حا ف_ص_

راک هب  نآ  يزاجم  ای  یقیقح  يانعمرد  ظفل  دشابن  مول  هک م_ع_ یئاج  رد  میئوگ  مینادن ,  تغالبو  تحاصف  فالخ  ار  نآ  مه  رگا 
 . دشاب یق  يانعم ح_ق_ي_ هب  هک  تسا  نیا  رب  لصا  تسا ,  هتفر 

هّللا لو  _ سر ك_ه  نار )  _ب_ ما نآ پ_ي_ لسرلا :  کـلت   ) هب ددرگ  یم  رب  میریگبدوخ ,  یقیقح  ياـنعم  هب  ار  مه ]   ] رگا سپ 
اهنیا (( 195  ( )) نیلـسرملا نمل  کناو  قحلاب  کیلع  اهولتن  هّللا  تایآ  کلت   ) لبق هیآ  لیلد  هب  تسا  اهنآ  نای  رد م_ ن_ي_ز   ( (ص

انلـضف لسرلا  کلت   : ) تسا هدومرفدـنوادخ  نآ  لابند  هب  هک  یتسه  نالوسر  زا  وتو  میناوخ ,  یموت  رب  قح  هب  هک  تسا  ادـخ  تاـیآ 
 (. ضعب یلع  مهضعب 

تح _م_عا ب_ر ص_ جا نیملسمو  دننک , یم  ننـس  قباطترب  تلالد  هک  دنراد  دوجو  زین  یناوارف  حیحـصو  فورع  _تا م_ ياور
دیهاوخ لابند  دایزو  مک  چی  نود ه_ _ بوو هب م_ وم  ار  ناگتـشذگ  تنـس  امـش  (ص :)  ربمایپ نخـس  نیا  دـننام  , دـنراد تایاور  نآ 

(( . 196  )) دش دیهاوخ  دراو  زین  ام  ش_ دنشاب , هدش  دراو  يرامسوس  هنال  رد  اهنآ  رگا  یتح  درک ,

تقرتفا ناشیا :  نخـس  نیا  ایو  (( , 197  )) دینزبار رگید  ندرگ ي_ك_ هک  دیوشن , رفاک  هرابود  نم  زا  دعب  ترـضح :  نخـس  نیاو 
نوعبسو نانثا  هقرف  نیعبسو  هثالث  یتما  یلع  قرتفتسو  هقرف  نیعبـسو  نینثا  یلا  يراصن  _ لا تقرتفاو  هقرف  نیعبـسو  يدحا  یلا  دوهیلا 

کیوداتفه هب  دوهی  (( : 198  )) هیجا هد ن_ _ حاوو رانلا  یف 
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ودو داتفه  هک  دش , دنهاوخ  میـسقت  هقرف  هسو  داتفه  هب  نم  _ت  ماود _ ند میـسقت ش_ هقرف  ودو  داتفه  هب  اه  یحیـسم  يراصنو  هقرف 
 . تفای دهاوخ  _ك_ي ن_ج_تا  يو هدوب  شتآ  رد  نانآ  زا  هقرف 

 ( مهلبق نم  اولخ  نیذـلا  مایا  لثم  الا  نور  لـهف ي_ن_ت_ظ_ : ) دـننام دـننک  یم  تلـالد  ننـس  قباـطت  رب  يداـیز  تاـیآ  نینچمه 
نییبنلا هّللا  ثعبف  هدـحاو  هما  سانلا  ناک   : ) هیآ نیا  اـیو  دـنراد  راـظت  _ نا ار  ناینیـشیپ  ماـیا  دـننامه  یماـیا  زج  اـهنآ  اـیآ  (( : 199 ))
امدـعب نم  هوتوا  نیذـلا  ـالا  هیف  فـلتخا  اـمو  هیف  اوفلتخااـمیف  ساـنلا  نیب  مکحیل  قحلاـب  باـتک  _ لا مهعم  لزناو  نیرذـنمو  نیرـشبم 

رتشیب هتـسد  کی  زاغآ ] رد   ] مدرم (( : 200  ( )) هنذاب قحلا  نم  هیف  اوفلتخا  امل  اونمآ  نیذـلا  هّللا  يدـهف  مهنیب  ایغب  تانیب  _ لا مهتءاـج 
ینامسآ باتکو  دنهد  میبو  تراشبار  مدرم  ات  تیخگنا  رب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  دمآ ,] دوجوب  تافالتخااهنآ  نایم  رد  سپـس   ] دندوبن

رد یـسکو  دـنک  مکحدنتـشاد  فالتخا  هچ  نآ  هرابرد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن  لزان  اـهنآ  هارمهدرک  یم  توعد  قح  يوس  هب  هک  ار 
هدیـسر اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ  دـندوب  هدرک  _ت  فا _ يردار هک ك_ت_با  ییاـهنآ  رگم  درکن  فـالتخا  نآ 

هب تبـسن  دندوب  هدروآ  نامیا  هک  ار  یئاهنآ  دنوادخو  دندرک  فالتخا  نآ  رد  يرگمتـسو  قح  زا  فارح  _ نا رطاخ  هب  اهنآ  هک  دوب ,
_م ال هو _ن_ا  مآ اوـلوقی  نا  اوکرتـی  نا  ساـنلا  بـسحا   : ) هـیآ نـینچمهو  دوـمن , تیادــه  دنتــشاد  فـالتخا  نآ  رد  هـک  یتـقیقح 
 ( نی _ بذا _ك_ لا نملعیلو  اوقدـص  نیذـلا  هّللا  نـملعیلف  مـهلبق  _ن م_ن  يذ _ لا _ق_د ف_ت_ن_ا  لو نو  ي_ف_ت_ن_

؟  دش دنهاوخن  شیامزآو  دنوش  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ  (( : 201 ))

دندوب نانآ  زا  شیپ  هک  ار  _ي  نا _س_ م_كا
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.دبای ققحت  دنیوگ  یم  غورد  هک  یناسکو  دنیوگ  یم  تسار  هک  یناسکدروم  رد  ادخ  ملع  دیاب  میدومزآ , 

مراهچ تمسق 

_ر ي_ك هو هدر  ریفکت ك_ ار  رگیدکی  هک  تسا ,  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  زا  سپ  باحـصا  رادرک  ننـس  قباطت  رب  لیلد  نیرتهب 
ج_ن_گ_ه_يا هدـش ,  ریگرد  رگیدــکی  اـب  هـک  دیــسر  ییا  را ب_ه ج_ _ كو _س_ت ,  ناد _ق  سا ار ف_ ير  _گ_ يد

 . دندش ینابرق  ناملسم  رازه  دص  زا  شیب  هک  دنتخادنا , هار  هب  يزوس  نامنا  خ_

 : ).. . _ه يآ قاد  تسا م_ص_ نیا 

نآ زا  دعب  هک  یناسک  تساوخ  یمادخ  رگاو  ...اوفلتخا :) نکلو  تانیبلا  مهتءاج  امدـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لتتقا  ام  هّللا  ءاش  ولو 
فالتخا مه  اب  اهنآ  یلو  , دندرک یمن  گنج  مه  اب  دوب , هدمآ  اهنآ  يارب  نشور  ياه  هناشن  همه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دـندوب , ناربمایپ 

....دندرک

, دندرگر دوخ ب_ هتشذگ  هب  دنناوت  یم   ( (ص ربمایپ باحصا  هنوگچ  هک  تسین  لاؤ  _ن س_ يا يار  _ي ب_ _گ_ر ج_يا يد
رد ار  ص )   ) هـّللا لو  _ سرو دـندیگنج , مالــسا  رطاـخ  هـب  زین  دوـخ  نادـنواشیوخ  اـبو  هدرکادــف ,  ار  دوـخ  ناـجو  لاـم  هـک  اـهنآ 

 !!. دندید ار  ناشیا  تازجعم  تایآو  دندرکن  كرت  اه  یتحاران  ردو  اه  س_خ_ت_ي 

هجوتم دـیدش ) بلقنم  امـش  متبلقنا :   ) رد باطخ  ریمـض  _ف  لا میهد :  یم  هنوگ  نیا  تشذـگ  هچنآ  رب  هوالع  ار  لاؤس  نیا  باوج 
.دنتسه بلقنم  دوخ  هب  دوخ  اهنآ  , دشاب نیقفانم  ای  رافک  هب  باطخ  هک  تسین  لوقعم  اریز  ریغ , الو  تسااهنآ 

_گ_ر يد فر  هب ط_ اـهنآ  سفن  ياوـه  یلو  تسا  فرط  نیا  رد  قـح  دـننادب  يدارفا  اـسب  هچ  تسین ,  فارحنا  زا  عناـم  ملع  ب 
زا ب_ع_د   , میرح ح_ق زا  زواجت  ياهتلاح  رثکا  هکلب  دشک , یم  وس  نآ  هب  دوخ  اب  ار  نانآو  هدوب  لیام  م_ت_
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ینامـسآ باتک  هک  اهنآو  مهنی )  ایغب ب_ ملعلا  مهءاج  ام  دـعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  فلتخا  امو  : ) دـیآ یم  شیپ  نآ  هب  ملع 
هیف فلتخا  امو  , ) دوخ نایم  رد  قح  زا  فارحناو  ملظرطاخ  هب  مه  نآو  ملع ,  ندروآ  تسدـب  زا  دـعب  رگم  دـندرکن  فالتخادنتـشاد 

دندوب هتشاد  تفایرد  ار  باتک  هک  ییاهنآ  رگمدرکن  فالتخا  نآ  رد  یسکو  مهنیب :)  ایغب  تانیبلا  مهتءاج  امدعب  نم  هوتوا  نیذلا  الا 
 . دندرک فالتخا  نآرد  ملظو  قح  زا  فارحنا  رطاخ  هب  اهنآو  دوب , هدیسر  اهنآ  هب  نشور  ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ 

.دندیگنج رگیدکی  ابو  هدرک  فالتخا  اهنآ  یلو  تسا  راکشآ  نآ  ياه  هناشنو  تسا ,  حضاو  زیچ  همه  سپ 

زا یناسک ك_ه ب_ع_د  تساوخ ,  یم  ادـخ  رگاو   (: تاـنیبلا مهتءاـج  امدـعب  نم  مهدـعب  نم  نیذـلا  لـتتقا  اـم  هّللا  ءاـش  _و  لو )
هل _ ضاو هاو  _ه_ه ه_ لاذ _خ_ تا نم  تیارفا  , ) دندیگنج یمن  رگیدکی  اب  دندمآ  نشور  ياه  هناشن  نآ  تفایرد  زا  سپ  اه , _ نآ

هارمگ یهاگآ  اب  ار  وا  دـنوادخو  هداد  رارق  شیوخ  دوبعم  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  یـسک  يدـید  اـیآ  (( : 202  ( )) ملع یلع  هـّللا 
 . تخاس

رب ربصو  اهیراکادـف  میرادـن  غارـس  امو  تسین ,  هدـنیآرد  ناسنا  فارحنا  زا  عنام  بئاصم ,  رب  ربصو  هتـشذگ  ياهیرا  _ كاد ج ف_
پچ زا  ار  يرگیدو  _ت  سار زا  _ك_ي  يار اهنآ  ياپو  تسد  نوعرف  هک  یماگنه  دمآ  لیئارسا  ینب  رس  رب  هچ  نآ  دننام  یبئاصم 

_ت_ه شاد ار ن_گ_ه  _ه_ا  نآ نا  _ كدو _ كو نا  _ نز دندرک , ربص  مه  زاب  تخیوآ  راد  هب  ار  اهنآ  دـندرک , ربص  اهنآ  دـیرب 
ع  ) یسوم ترضح  هدننک  هریخ  تازجعم  دندیشکن , تسد   ( ع  ) یسوم توعد  زاو  دندرک  ربص  اهنآو  دناسر  لتق  هب  ار  ناشنادر  _ مو

هب ار  ( 
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 . دوب میظع  یهوک  دننام  یشخب  رهو  شخب ,  دنچ  هب  ایرد  ندش  هتفاکش  اهنآ  نیرت  میظع  زا  یکی  هک  دندید  راکشآ  روط 

نیا ناـسنا  تعیبـط  اـیوگ  , دــنتخادرپ هلاـسوگ  تداــبع  هـب  درک , كرت  ار  اــهنآ  زور  دــن  چ_ ع )   ) _ي سو نـیمه ك_ه م_ یلو 
نینچ (( : 203  ( )) ینغتسا هار  نا  یغطیل  ناسنالا  نا  الک   ) دوش یم  رگنایغط  دنک  يزاین  یبو  تینما  ساسحا  ات  هک  تسا  _ه  نو گ_

.دنک یم  نایغط  دنیب  زاین  یب  ار  دوخ  ناسنا  هاگره  تسا , 

 , تسه وا  رد  _ف_ر  كو بالقنا  ناکما  دشابن  موصعمدنوادخ  فرط  زا  رگا  دور , الاب  نامیا  تاجرد  رد  ناسنا  ردق  د ه_ر چ_ه 
انئـش ولو  نیواغلا  نم  ناکف  ناطیـشلا  هعبتافاهنم  خلـسناف  انتایآ  هانیتآ  يذـلا  ابن  مهیلع  لتاو   : ) تسا اروعاب  نب  معلب  لاـثم  نیرتاـیوگ 
کلذ ثهلی  هکرتت  وا  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  _ك_ل_ب  لا هلثمف ك_م_ث_ل  هاوه  عبتاو  ضرـالا  یلا  دـلخا  هنکلو  اـهب  هاـنعفرل 

نوملظی اوناک  مهسفناو  انتایب  اوبذک  نیذلا  موقلا  الثم  ءاس  نورکفتی  مهلعل  _ق_ص_ص  لا صـصقاف  انتایب  اوبذک  نیذلا  موقلا  لثم 
ار ك_ه یسک  نآ  تشذگرـس  ناوخباهنآ  ياربو  (( : 204  ( )) نورـساخلا مه  کئلواف  للـضی  نمو  يدته  _م_ لا وهف  هّللا  دهی  نم 

.دش ناهارمگ  زاو  تفای  تسد  وا  هب  ناطیشو  دش  ادج  اهنآزا  وا  یلو  میداد  وا  ار ب_ه  دو  _تا خ_ يآ

 . درک يور  شیوخ پ_ي_ سفن  ياوه  زاودیئارگ  یتسپ  هب  وا  یلو  میدرب  یم  الاب  تایآ  نیا  اب  ار  وا  میت  _ ساو _ي خ_ مر _ گا

زاب يراذـگاو  دوخ  لاـح  هب  ار  وا  رگاو  دروآ  یم  نوریب  ار  شناـبزو  زاـب  ار  شناـهد  ینک  هلمحوا  هب  رگا  هک  تسا  یگـس  دـننام  وا 
 . دندرک بیذک  ار ت_ ام  تایآ  هک  تسا  یتیعمج  لثم  نیا  درک , دهاوخ  ار  راک  نیمه 

ار اهناتساد  نیا 
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 . دنشیدنیبدیاش ات  نک  وگزاب 

 . دندرک یم  متس  ناشدوخ  هب  اهنآ  یلو  , دندرک بیذک  ار ت_ ام  تایآ  هک  یهورگ  دنراد  یلثمدب  هچ 

.دنتسه یعقاو  ناراکنایز  اهنآ  دنک  هارمگ  ادخ  هک  ار  یناسکو  دنک , تیاده  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک  هتفای  تیاده 

؟  تسا هدیسر  صخش  نیا  نامیا  هجرد  هب  (ص )  ربمایپ باحصا  زا  یسک  ایآ 

؟  دنرت نیئاپ  وا  زا  هک  یناسک  هب  دسر  هچ  , دش فرحنم  مه  زاب  یلو  تسناد ,  یم  ار  مظعا  مسا  وا 

؟  دمآ شیپ  بالقنا  يزیچ  هچ  رب  هک :  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاؤس 

؟  دیآ یم  شیپ  بالقنا  يزیچ  هچ  رب  الومعم  مینک :  یم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  مه  ام 

هدش حرطم  لاؤس  باوج  هب  ناوت  یم  اهنآ  لیلحتو  هیزجت  اب  هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  یـساسا  رـصنع  دـنچ  يور م_ا  رد پ_ي_ش 
رب دـش  هتـشک  ای  درم  رگا  ایآ  مکباقعا :)  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا   ) دراد طابترا  (ص )  ربمایپ تافو  هب  بالقنا  نیا  فلا  دیـسر :

؟  دیوش یم  بلقنم  دوخ  هتشذگ 

هدوب صخـشم  نیبلقنم  مامت  يارب  هک  یلـصا  هداتفا ,  قافتا  نآ  ساسا  رب  بالقنا  هک  دراد  یلـصا  دوجو  رب  تلالد  بـالقنا  عوقو  ب 
 . تسا

نآ هکلب  دیدش ,) بلقنم  دوخ  هتشذگ  رب  امش  مکباقعا :  یلع  متبلقنا   ) دش یمن  هتفگ  اهنآ  هب  دنتـسناد , یمن  ار  لصا  نآ  نیبلقنمرگا 
.دمآ شیپ  بالقنا  نیا  هک  نآ  ات  تسا  هدوب  لبق  دروم  لوبق  زا  دش , عقاو  نآرب  بالقنا  هچ 

 . تسا هدش  عقاو  اهنآ  رب  بالقناو  دراد  ص )   ) لوسرو ادخ  اب  یمیقتسم  طابترا  هلاسم  نیا  ج 

نیرکاشلا هّللا  يزجیسو  ) دوب دهاوخ  ترخآو  ایند  رد  نیبلق  ب_ر م_ن_ بال ,  _ق_ نا _ن  يا رر  ض_ د _ 
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_ن مو , ) دـناسر یمن  يررـض  ادـخ  هب  زگره  وا  ائیـش :) هّللا  رـضی  نـلف  ,) داد دـهاو  شادا خ_ ار پ_ ناراز  _ گر ادـخ ش_ك_ (: 
 . تسا هدرک  رکش  شدوخرطاخ  هب  عقاو  رد  دنک , رکش  هک  ره  (( : 205  ( )) هسفنل رک  _م_ا ي_ش_ نا ي_ش_ك_ر ف_

ررـض هک  تسا  نیا  ادخ  شیامرف  نیا  موهفمو  ددرگ  یم  رب  هدنب  صخـش  هب  رکـش  نیا  هدـیاف  هک  تسا  هدومرف  نایب  دـنوادخ  سپس 
.دوب دهاوخ  هدنب  دوخ  رب  زین  ندرکن  رکش 

.دش دنهاوخ  بلقنم  نامه  رب  زین  اهنیا  دندش , بلقنم  هچره  رب  ناگتشذگ  سپ  تسا ,  ناینیشیپ  تنس  هب  طوبرم  بالقنا  _ن  يا ه _

ار ناراز  رکـش گ_ تسا  هدوـمرف  هکلب  دـهد , یم  شاداـپ  ار  نیملـسم  اـی  نینمؤـم  هک  تـسا  هدوـمرف  لا ن_ ياد م_ت_ع_ و خ_
( روکــشلا يدا  لـیلقو م_ن ع_ب_ : ) دـنا كدـنا  بـلقنم  ریغ  دارفا  هـک  نـیا  هـب  تـسا  يا  هراـشا  نـیاو  داد , _د  هاو شادا خ_ پ_

 . دنرازگرکش نم  ناگدنب  زا  یکدناو  (( : 206 ))

مک نیبـلقنم  رگا  اریز  تسا ,  تیرثـکا  هدـنهد  ناـشن  هک  دـنک  یم  دـییات  ار  ینعم  نیا  زین  _د ) يد بلقنم ش_ امـش  متبلقنا :  ) ظـفلو
.دوبن تسرد  تیرثکا  خیبوت  تروصنیا  ردو  دندش ,) بلقنم  امش  زا  یضعب  مکضعب :  بلقنا   ) دومرف یم  دندوب 

باوج دتفای  قافتا ب_ طرـش  لعف  هاگره  هکنآ  لیلد  هب  داتفا , دـهاوخ  قافتا  کش  نودـبو  هدوب  مل  بال م_س_ _ق_ نا _ن  يا ز 
 . تسا یمتح  روط  هب  نآ  ندش  ققحم  هدنهد  ناشن  متبلقنا )   ) رد یضام  لعف  زا  هدافتساودوش  یم  ققحم  طرش 

دنتسه اساسا م_ن_ق_ل_ب  اهنآ  اریز  درادن  نیرفاک  هب  یطبرو  تسا  اهنآ  هجوتمو  هدوب  نیملـسم  صوصخم  باط  _ن خ_ يا ح 
مترهظا  : ) تفگ یم  دـندوب  باـطخ  دروـم  ناـنآاهنت  رگاو  تسا  هیآ  رهاـظ  فـالخ  نیا  هـک  دـشاب  نیقفاـنم  صوصخمدـناوت  یمنو 

عوقوو بالقنا  دوخ  هکلب  دیتخاس ,) راکشآ  اردوخ  بالقنا  مکبالقنا : 
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.دوب دهاوخ  (ص )  ربمایپ تافوزا  دعب  هلصافالب  نآ 

ثحب هجیتن  دـیاب  داد , رارق  هجوت  دروم  ار  هتـشذگ  رـصانع  مامت  لیلحتو ,  هیزجت  ماگنه  دـیاب  بـالقنا ,  نیا  تیهاـم  تخانـش  يارب 
.دوب دهاوخ  يرگید  زیچ  نیا  الاو  دشاب , نآ  اب  قباطم  الماک 

 . .دمآ شیپ  بالقنا  ناشیا  تافو  زا  سپو  دوب  نیملسم  رب  مکاح  (ص )  _رب ما پ_ي_

هدوب یلئاـسم  هچ  دـیآ !؟  یم  شیپ  بـالقناالوم  يز م_ع_ ب_ر چ_ه چ_ي_ _م ,  _تا ح_كا فو زا  دـعب  میـسرپ :  یم  لاـح 
زوربزا عناـم  هک  هتـشاد  تما  يارب  ار  راـشف  هدـننک  لرت  نآ ن_ق_ش ك_ن_ ن_س_ب_ت ب_ه   ( ص  ) هّللا لوـسر  هک  تـسا 

_ت سا هد  فالتخا م_ي ش_

؟  دیسر راجفنا م_ي  دح  رس  هب  يریگردو  فالتخا  نیادوبن  ص )   ) هّللا لوسر  رگا  هک  يروط  ب_ه 

؟  تسا هتشاد  يا  هراشا  بلطم  نیا  هب  نآرق  ایآ 

زا ربمایپو  هتفریذـپن  ار  نآ  يرایـسبو  هدوب ,  نیگنـس  مدر  يار م_ ير ك_ه ب_ _ ما نیا  هب  درادـن  يا  هراـشا  حیرـص  روط  هب  نآرق 
 . دیسرت یم  دوخ  تما  يارب  نآ  غیلبت 

کمـصعی هّللاو  هتلاسر  تغلب  ام  لعفت ف_ مل  ناو  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : ) دـش رداص  هنوگنیاادـخ  نامرف  یلو 
 , یناسرن رگاو   , ناسرب مدرم  هب  الماک  تسا  هد  لزا ش_ وت ن_ رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچ  نآ  ربماـیپ , يا  (( : 207  ( )) سانلا نم 

.دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخو  يا ,  هدرکن  غالبا  ار  وا  تلاسر 

دوخ غیلبت  اب  لداعم  تسا ,  بجاو  نآ  غیلبت  هک  يا  هلاسم  نآ   _ 1 دیسر : میهاوخ  جیاتن  نیا  هب  قوف  هیآ  رب  عیرسو  هاتوک  یهاگن  اب 
 , تسا هدرکن  غالبا  ار  تلاسر  هک  تسا  نیا  _ن_د  نا دنکن م_ غالبا  ار  نآ  رگا  هک  تسا ,  تلاسر 
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 . تسا تلاسر  هیلع  بالقنا  دننام  نآ  هیلع  بالقناو  تسا  تلاسر  هب  رفک  دننام  نآ  هب  رفک  سپ 

وا لاعتم  يادخ  اذـلو  دوب , نارگن  شدوخ  رب  مدرم  تسدزا  ربمایپ  هک  تسا ,  مدرم  نایم  یمیظع  فالتخا  دروم  هلاس  _ن م_ يا  _ 2
(. دراد یم  هاگن  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ   ) داد نانیمطا  ار 

_د, غـالبا ن_م_يا ار  هلاـسم  نیا  رگا  هک  تسا  هنوـگ  نـیا  هـیآ  موـهفم  اریز  تـسا ,  تلاـسر  ماـمت  دـح  رد  هلاـس  _ن م_ يا  _ 3
مکل _ي_ت  ضرو یتـمعن  مکیلع  تممتاو  مـکنید  مـکل  تـلمکا  موـیلا   ) تـسا هدرک  لـیم  _ك_ تو غـال  _ با ار  _ت  لا _ سر

نید ناونع  هب  ار  مـال  _ ساو مدر  ماـمت ك_ امـش  رب  ار  دوـخ  تمعنو  لـیمکت  ناـتیارب  ار  امـش  نید  زورما  (( : 208 ( )) انید مالـسالا 
.دهد یم  نید  لک  هیلع  یبالقنا  زا  ربخ  هک  تسا  بالقنا  هیآ  رب  قبطنم  بلطم  نیا   , متفریذپ ناتیارب 

هک ار  هلاسم  نیا  مدرم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  دهد  یم  ناشن  دـنک ) یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  سانلا :  نم  کمـصعی   ) هلمج  _ 4
.دنرادن لوبق  تسا  هدش  رومام  نآ  غیلبت  هب   ( (ص ربمایپ

؟  دنک غالبا  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  تسا  يا  هلاسم  هچ  نیا 

 . تسا تلاسررب  بالقنا  نآ ,  رب  بالقناو  دراد , طابترا  تلاسر  اب  هلاسم  نیا   _ 1 اریز : دراد  طابترا  رظن  دروم  بالقنا  اب  هلاسم  نیا 

.دراد دوجو  تیرثکا  تیاضر  مدع  لیلد  هب  هلاسم ,  نیا  رد  بالقنا  ياه  هناشن   _ 2

_ي_ب جا _ي ف_ عدا نا  کشوا  ینا  دنک , غالبا  شتافو  نامز  ندـش  کیدزن  لیلد  هب  نونکا  مه  ار  نآ  تسا  روبجم  ربمایپ   _ 3
رب ار  تجح  دیابو  دراذگ  یقاب  بالقنا  يارب  يا  هناهب  دیابن  سپ  منک ,  تباجا  نمو  دنناوخبار  _ت م_ سا _ك  يدز ن_ : 
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 . تسا (ص )  ربمایپ تافو  هب  طوبرم  بالقنا  اریز  دنک  لماک  اهنآ 

 ( (ص ربماـیپ اریز  درک , بـالقنا  نآ  رب  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  اـهنت  دـنک , غـالبا  ار  نآ  دـهاو  وا م_ي خ_ نآ چ_ه ك_ه   _ 4
رد _ت_ي  _يا ضر را ن_ا  _ ثآ نآ  زا  يا  هلاسم  نیرتکچوک  ردو  هدومن  غالبا  نآ  نوگانوگ  ياه  هخاش  همه  اب  ار  تلاسر  مامت 

ظفح مدرمزا  ار  وا  تسا  هداد  هدعو  وا  هب  دنوادخو  هدیسرت  نآ  زا  ص )   ) هّللا لوسر  هک  هلاسم  نیا  رگم  تسا ,  هدشن  ادیپ  نیملـسم 
.دنک

روط هب  مدرمو  هتفر  ـالاب  راـشف  دـنک  تاـفو  رگا  هک  تسا  هتـشاد  ار  راـشف  هدـننک  لرتـنک  شقن  هلاـسم  نیا  رد  (ص )  ربماـی پ_  _ 5
.درک دنهاوخ  لمع  سوکعم 

 . لاعتم دنوادخ  فرط  زا  هدش  نییعت  تفالخ  زج  دوش  عقاو  نآ  رب  بالقنا  هک  دنامن  یقاب  يزیچ  نیاربا  ب_ن_  _ 6

؟  تسا هدش  غالبا  (ص )  ربمایپ هب  وا  تفالخ  هک  تسیک  درم  نآ 

هب یلع  ماما  نییعتو  ریدغ  هثداح  نیملـسم  رداصم  نایم  زا  ردصماهدصو  هدیـسر  رتاوتم  روط  هب  رابخا  دش  هتفگ  البق  هک  هنوگ  نامه 
 . دنا هدرک  لقن  ار  نیملسم  هفیلخ  ناونع 

قلخ ما ب_ر  _ ماو هفیلخ  ناونع  هب  ار  ع )   ) یلع ص )   ) هّللا لوـسر  هک  دوـش  یم  نشور  رگید  ثیدـح  نارازه  ثیدـح و  _ن  يا زا 
ایند زا  ص )   ) هّللا لو  _ سر _ن ك_ه  يا درجمب  اذـلو   , تسا هدوبن  نیملـسم  يارب  لوبق  لـباق  هلاـسم  نیا  یلو  تسا ,  هدومن  نییعت 

هک هنوگ  نامه  دنامن , مدق  تباث  یسک  كد  _ نا يدار  _ فا زجو  دندرک  بصغ  ار  وا  قحو  هدش  بلقنم   ( ع  ) یلع رب  دومن , تلحر 
هک , دهد یم  شاداپ  ار  نارازگرکش  دنوادخ  نیرکاشلا :)  هّللا  يزجیس  :)... دومرف بالقنا  هیآ  رخآرد  دنوادخ 
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.دهد یم  ار  تیرثکاو  مومع  موهفم  متبلقنا  فلا  اریزدنا : كدنا  دارفا  نیا  الوا : میریگ :  یم  هجیتن  نینچ  هلمج  نیا  زا 

(. دنا كدنا  نم  ناگدنب  نایم  زا  نارازگرکش  روکشلا :) يدابع  نم  لیلقو   ) ب

هدروآ نامیا  اه  _ نآ زا  یـضعب  رفک :) نم  مهنمو  نمآ  نم  مهنمف  , ) دـشاب بـالقنا  ناـمه  هک  تسا  رفک  لـباقم  رد  رکـش  نیا  اـیناث :
رفاک ایو  هدوب  رازگرکـش  ای  میداد ,  ناـشنوا  هب  ار  هار  اـم  (( : 209 ( )) اروفک اماو  ارکاش  اما  لیبسلا  هانیده  انا  , ) دـندشرفاک یـضعبو 

 (. میداد ناشن  وا  هب  ار  هار  ام   ) هار نیا  يوس  هب  وا  تیاده  فلا  لیلد :  نیا  هب  تسا  صخشم  هار  نیاو  دوب , دهاوخ 

قبط یئا ك_ه  _ه_ نآ ینعی  دهد ) یم  شاداپ  ار  نارازگرکـشدنوادخو  : ) دـیوگ یم  لبق  هیآ  اریز  نآ  هیلع  بالق  _ نا عو  _ قو ب 
.دندرک بالقنا  هار ,  نیا  هیلع  اریز  دنا  نیرفاک  ءزج  نارگید  هجیتن  ردو  دندرک  لابند  ار  هار   , هیآ نیا  موهفم 

(( . 210  )) فیرعت مالو  فلا  ج _ 

يارب تم  _ع_ نو دـنوش  یم  ناحتما  نآ  هطـساو  هب  مدرم  هک  یئالب  دوش , یم  تمعنو  ـالب  بجو  نا م_ _ مز رد ي_ك  هار  _ن  يا
 . دیامیپبار هار  نیا  هک  سک  نآ 

يانعمب هدوب  تمعن  هیلع  بالقنا  تسا  يوا ك_ف_ر  یبـالقنا ك_ه م_س_ ـالومعمو  دـشاب  یم  تمعن  لـباقم  رد  رکـش  نوچو 
مامت امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  یتمعن :)  مکیلع  تممتاو   ) هدوب تم  ن_ع_ ع )   ) تیالو ع_ل_ي نوچو  تمعن ,  نادب  ندیزرو  رفک 

زا ثیدـح  کی  بلطم ,  نیا  دـیکات  ياربو  دـنتفای , تاجن  یکدـنا  دارفا  اـهنتو  هدـش  تمعن  نیا  هیلع  بـالقنا  اذـل  (( , 211  )) مدرک
 . میروآ یم  ص )   ) هّللا لوسر 

يدرم متخانش  ار  اهنآ  یتقو  مدید ,  ار  یهورگ  ناهگان  هک  مدوب  هداتسیا  نم  : دیامرف یم  ناشیا 
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؟ )) 212  )) اجک هب  مدیسرپ :  دیئایب , تفگو :  دش  رهاظ  اهنآو  نم  نیب 

؟ دنا هدرک  هچ  رگم  متفگ :  منهج ,  يوس  هب  دنگوس , ادخ  هب  تفگ : 

اهنآ زا  یسک  تس  مولعم ن_ي_ منیب  یم  نم  هک  هنوگ  نآو  دنتـشگ , رب  بقع  هب  دوخ  هتـشذگ  يوس  هب  وت  زا  سپ  اهنآ  تف :  گ_
(( . 213  )) دبای تاجن  هدش  ادج  هلفاق  زا  ياهرتش  دادعت  هب  زج 

 ( (ص ربماـیپ اذـلودنا  كدـنا  تمعن ,  نارازگرکـش  هک  نیا  ینعی  تشاد  تلـالد  بـالقنا  هیآ  هـچ  نآ  رب  دراد  دـیکات  ثیدـح  نـیا 
نیا هک  هنوگ  نامهو  هدـش ,  ادـج  هلفاق  زا  ياهرتش  دادـعت  هب  يدارفارگم  دـبای  تاجن  اهنآ  زا  یـسک  هک  منیب  یمن  نم  دو : _ مر ف_

.دنا كدنا  زین  هتفای  تاجن  باحصا  اذل  دنا , كادنا  اهرتش  هنوگ 

_ر ك_ه هو درو  بآ م_ي خ_ دش  در  نم  شیپ  زا  هک  ره  متسه ,  ضوح  يوس  هب  امـش  رادولج  نم  دومرف : (ص )  ربمایپ نینچمه 
نایم سپس  دنسانش , یم  ارم  اهنآو  هتخان  _ شار اهنآ  نم  هک  دنرذگ  یم  نم  رب  یمدرم  دوش , یمن  هنـشت  هاگ  _ي_چ  هدرو بآ خ_

داجیا وت  زا  سپ  اه  تعدب  هچاهنیا  یناد  یمن  وت  دوش : یم  هتفگ  دنتـسه , نم  باحـصا  اهنیا  میوگ :  یم  , دتفا یم  یئادـج  اهنآو  نم 
(( . 214  )) داد رییغت  نم  نید  رد  نم  زا  دعب  هک  نآ  دابرود  دابرود , میوگ :  یم  دنا , هدرک 

_ي نا ءالؤ ف_ _ا ه_ ما تفگو :  دـید  تشهبو  نامیا  لهازا  ار  ادهـش  ربمایپ  هک  یتقو  رکبوبا , هب  (ص )  ربماـیپ لوق  نآ ,  رب  هوـالع 
؟  هّللا لو  _ سر يا  روط , هچ  امو  تفگ :  رکبوبا  داد  مهاوخ  تداهشاهنیا  يارب  نم  مهل :  دهشا 

اما يدعب :  نوثدحت  اذام  يردا  الف  متنا  اما  دومرف : _ب_ر  ما ,پ_ي_
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(( . 215  )) درک دیهاوخ  اپرب  نم  زا  سپ  یتعدب  هچ  مناد  یمن  نم  امش ,

قیاقح فیرحت  ثلثم  متفه :  لصف 

قیاقح فیرحت  ثلثم 

اه تنـس  ادـتبا  هک  دـننک  یم  تفرـشیپ  ییاـه  تما  تما :  ندرک  رادـیب  رد  خـیرات  شقن  قیاـقح  فیرحت  رد  اـهنآ  شقنو  نیخروـم 
طوقـسو طاـطحناا  _ت م_ل_ت ه_ا ي_ فر _ي_ش  پو _ي  قر بجوم ت_ هک  ار  یلماوعو  هدرک  هعلاـطمار  خـیرات  نیناوـقو 

.دنریگ یم  هرهب  شیوخ  تفر  شیپ  هار  رد  ناگتشذگ  خیرات  ياه  هبرجتواه  تربع  زا  سپس  هدومن ,  یسررب  هدیدرگ  اهنآ 

هنسل ف_ل_ن ت_ج_د   ) دنرادن رگیدکی  رب  يرترب  چیه  یهلا  نیناوق  ربارب  رد  اهتلمو  هدوب  رییغت  لباق  ریغو  ناسکی  دنوادخ  تنس 
یهلا تنـس  يارب  زگرهو  _ت_ه  فا یلیدـبت ن_ي_ یهلا  تنــس  يارب  زگره  (( : 216 ( )) الیوحت هّللا  هنـسل  دـجت  نلو  الیدـبت  هّللا 

 . تفای یهاوخن  يرییغت 

 . تسا لطابو  قح  نایم  زیتس  تقیقح  نآو  تساجرب  اپ  تقیقح  کی  رب  یگدنز 

 . تسین لطابو  قح  نایم  راکیپ  _ن  يا زا  یتاحفص  زج  درذگ  یم  تیناسنا  خیرات  رد  هک  یثداوح  مامتو 

 . میزاس دراو  دوخ  هرم  زور  یگدنز  ردو  میوش  دنم  هر  نآ ب_ه_ زا  هدرک ,  ذوفن  خیرات  قامعارد  یهاگآ  نینچ  اب  میناوت  یم  امو 

یگدـنکارپ نیرتراوشد  راتفرگ  هک  نام  یمالـسا  تما  خـیرات  زا  ساـسح  هلحرم  نیا  هراـبرد  ار  لـئاسم  نیرت  هدـیچیپ  میناوت  یم  اـم 
هدیشک تسد  دوخ  یفطاع  ياهیریگ  تهجو  ینورد  ياه  هتـساوخ  زادیاب  فده  نیا  هب  ندیـسر  ياربو  مینک ,  كرد  تسا  یبهذم 

ير _ ها زاو س_ي_م_يا ظ_ هدرک  لـیلحت  ار  لـئاسم  هناـفرط  یب  میناوتب  اـت  میهد ,  رارق  مکح  ار  شیوخ  ینآرق  دـعاوقو  لوصا  ,
 . مینیبب ار  اهنآ  قامعا   , هتشذگ ثداوح 

 . میروآ تسدب  یعقاوو  نشور  یهاگدید   , صخشم انو  زادنا  طلغ  هرظنم  کی  ياج  هبو 

ون زا  نآرق  ایوگ  مینک ,  عورش  ادتبا  زا  میئایب  سپ 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


نیذلا هبقا  نا ع_ فیک ك_ اورظنیف  ضرالا  یف  اوریسی  مل  وا   : ) میناوخب هفیرـش  هیآ  نیا  رایعم  اب  ار  خیراتو  تسا ,  هدش  لزان  ام  رب 
مهملظیل هّللا  ناک  امف  تانیبلاب  _ل_ه_م  سر مهتءاجو  اهورمعامم  رثکا  اهورمعو  ضرـالا  اوراـثاو  هوق  مهنم  دـشا  اوناـک  مهلبق  نم 

هدش هنوگچ  دنا  هدوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرک  ریس ن_ نیمز  رد  ایآ  (( : 217  ( )) نوملظی مهسفنااوناک  نکلو 
؟  تسا

اب ناشناربمایپو  دـندومن  دابآ  اهنآ  دـندرکدابآ  نانیا  هچنآ  زا  شیبو  دـنتخاس  نوگرگد  ار  نیمز  هتـشاد ,  نانیا  زا  شیب  یئورین  اـهنآ 
 . دندمآ ناشغارس  هب  نشور  لئالد 

.دندرک متسدوخ  هب  هک  دندوب  اهنآ  هکلب  هدرکن ,  متس  اهنآ  هب  زگره  دنوادخ 

هدــنام زجاــع  نآ  تاــیبرجتو  نیناوـقو  خــیرات  تخانــش  زا  كرحت ,  یب  تـما  کــی  ب_ه ع_ك_س م_ي ب_ي_ن_ي_م 
.دروآ تسدب  ار  هدنیآ  يوس  هب  تکرحو  یلعف  تیعضو  رب  طلست  يارب  مزال  تریصبو  هاگدید  نآ  تسا  هتس  _ ناو _ت_ نو

خیرات فیرحتو  اهتلود 

_تا فال _ت_ خا نتخیگنارب  مدع  رب  ینبم  یخیرات  ثحب  رد  لاکشا  ای  شسرپ  هنوگ  نیا  يارب  ییاج  چی  _ن ه_ يار _ ب_ن_با
 . درادن دوجو  رگید  هنا  _ه_ بر _م_ي ي_ا ه_ يد _ قو ك_ه_ن_ه 

 . دنامهف _ي  مار هد  _ن_ يو ینادان گ_ اهنت  ییاه  لاکشا  نینچ 

هب خیرات  الاو  هدوب ,  _خ  يرا رد ت_ يزادر  غورد پ_ فیرحت و  رطاخ  هب  تسا ,  هدمآ  شیپ  یفالتخاو  يریگرد  رگا  تقیقح  رد 
یم سکعنم  رـضاح  نامز  يارب  یگنرینو  بیر  _ه ف_ نو نودـب ه_ي_چ گ_ ار  هتـشذگ  هک  نشور  تسا  يا  هنیئآ  دوخ  يدوخ 

زا ددرگ , یم  شودخم  نآ  يورو  ردک  نآ  يامیس  داتفا , فرحنم  _ت ه_يا  سا تسد س_ي_ رد  خیرات  هک  یماگنه  یلو  دنک ,
راکفاوالم رب  اهـشغو  لغ  دوب , هدـنام  ملاس  خـیرات  رگا  الاو  دـیدرگ  فلتخم  ناـشیا  بهاذـمو  توا  مدرم م_ت_ف_ ءارآ  ور  نیا 

اشفا لطاب 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 193 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیدرگ یم 

زا یعیبـط  تسا  يا  هجیتـن  درب , یم  جـنر  نآ  زا  زورما  یمالـس  تما  هـک  فوفـص  یگدیـشاپ  مـه  زاو  هـقرفتو ,  فـالت  _ خا _ن  يا
 . دننک نامتک  ار  قیاقح  ایو  هدومن  هفاضا  غورد  هب  دنتساوخ , نیخرومو  تسا  هدمآ  شیپ  خیراترد  هک  یتافارحنا 

 . داد رار  فد ق_ ار ه_ _ل ب_ي_ت  ها بتکم  یسایس ,  حلاصم  رطاخ  هب  هکدنتسه  يا  هئطوت  زا  ریذپان  ادج  یئزج  اهنآ 

لیـصا مالـسا  ربارب  رد  یمالـسا  رهاـظ  _ا  بر _گ_ يد یناـیرج  اـت  درک  لـمع  اـه  حطـس  ماـمت  ردو  اـه  هنیمز  همه  رد  هئطوـت  نیا 
 . دومن داجیا  یقیقحو 

دناوتن ات  تسب ,  ار  وا  مشچ  ای  درک  تکاس  ار  وادیاب  سپ  دهد , یم  ربخ  هدرک  هدهاشم  هچ  _ نآ زا  هک  تسا  يدهاش  خـیرات  نوچو 
 . دزاس راکشآ  ار  هئطوت  نآ  ياه  هسیسدود  يرگاشفا ك_ن_

دیدـهت لاـبند  هب  نیخروم.دـش  یم  هدیـشک  فرط  ره  هب  نآ  هار  _م_ هو هـتفرگ  رارق  مکاـح  تسایـس  لاـگنچ  رد  خـیرات  ور  نـیا  زا 
نایرج نآ  زا  سپو  يوما  نایرج  هک  یتسایـس  دـننز , مه  رب  ار  قئاقح  ات  دـنتفرگ  شیوخ  نازر  تسد ل_ هب  ملق  نیطالـس ,  عیمطتو 

تبحم ع_ل_ي هب  رهاظت  یـسک  رگا  تسا ,  هدوب  ع )   ) تیب لها  ندرک  ماندـب  اساسا  شفدـه  دـندرک , لا م_ي  _ب_ ند یـسابع 
 , هدرک لابند  ار  یلع  هعی  ش_ هیواعم ,  هک  یئاجات  دـش , یم  عطق  وا  يزورو  ناریو  وا  هناخ  درک  یم  شتیب  لهاو  بلاـط  یبا  ب_ن 

 . دیشک ار ب_ نانآ  دیداد , اهنآ  رد  یلع  هب  تبسن  عیشت  لامتحااهنت  رگا  داد : روتسد 

 . تفر یم  رامش  هب  یندوشخبان  یهانگ  اهنآ  لیاضفرکذ 

فیلات نییبلاطلا  لتاقم  باتک  هب  ناوت  یم  دنا  هدـید  خـیرات  رد  اهنآ  هع  _ي_ شو لها ب_ي_ت  همئا  هک  یبئاصماب  ییانـشآ  يارب 
.درک هعجارم  یناهفصا  جرفلا  وبا 

نینچ رد 
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هن تروص ,  نیدبو  دـننک !؟  تبث  ار  اهنآ  هزنمو  كاپ  هریـسو  تیب  لها  بقانمو  لیاضف  دنتـسناوت  یم  نیخروم  ایآ  یتخـس ,  طیارش 
ياـم ع_ل_ _ر ش_د , تد نیا ه_م ب_ زا  عـضو  هکلب  درب , ثرا  هب  لـسن  هب  لـسن  ار  هدـش  فـیرحت  قیاـقح  یمالـسا  تـما  اـهنت 
لها هب  تبسن  ینمشد  بیترت  نیدبو  دندرک  لقنا  _ه_ نآ زا  رابخا , رد  ربدتو  لمات  نودبو  هدرک  هیجوت  ار  ناینیشیپ  راک  دعبراصعا ,

 . دش یلوتسم  مدرم  رب  ینادانو  تلفغ  تلاحو  هتفرگ  ياج  اهلدرد  اهنآ  هعیشو  تیب 

لهچو دـصکی  لاـس  ثداوـح  رد  ار  ع )   ) قداصدـمحم رفعج ب_ن  ماـن  دـهاوخ  یم  یتـقو  ریثـک  نبا  هک  تسین  بجعت  ياجاذـلو 
 . درک تافو  قداص  دمحم  نب  رفعج  لاس  نیا  رد  دیوگ : یم  , دروایب يرجه  تشهو 

 . دنک حرطم  اروا  یگدنز  زا  يزیچ  تسا  هتساوخن  هاگ  چیهو  دنک  یم  رکذ  ار  شتافواهنت  وا 

؟  دندرک حرطم  هنوگچ  ار  هعیش  خیرات  مینک :  یم  افتکا  هنومندنچ  هب  ام  تسا ,  رایسب  نیخروم  فیرحت  رب  دهاوش 

زا ابـس  نب  هّللادـبع  مان  هب  يدوهی  کی  ار  هعیـش  سـسؤم  , دـنا هدرک  لـقن  وا  زا  هک  ینیخرومو  مالـسا  رد  خروم  نیلوا  يربط  _ف  لا
.دنا هدرک  یفرعمءاعنص  یلاها 

 . مدینش دوب  تیباهو  عبات  هک  نامناگیاسمه  زا  یکی  زا  ار  مسا  نیا  راب  نیلوا  مراد  دا  ب_ه ي_

نیا یتـقو  ددرگ , یم  رب  ابـس  نب  هّللادـبع  ماـن  هب  يدوهی  يدرم  هب  اـهنآ  لـصا  _د , نا يدو  ش_ي_ع_ه ه_ا ي_ه_ تفگ :  یم  وا 
مـسیون یم  ار  نخ  نیا س_ هک  نونکا  مه  نم  (. دـنا هدـش  زاوآ  مه  ریهظ  یهلا  ناسحا  اب   ) زین اـهنیا  مدـید  مدرک ,  یـسرربار  هلاـسم 

یم لقن  نیخروم  رگ  _ يدو يربط  زا  ار  اهغورد  نیا  هنوگچ  هک  مراد ,  تسد  ردار  عیشتلاو  هعیشلا  وا  باتک 
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 . دنک

یم هدرک  رکذ  خروـم  نیرت  یمید  ير ق_ ار ط_ب_ بلطم  نیا   :) مینک یم  لـقن  تسا  هدرک  لـقن  يربـط  زا  وا  هک  ار  هـچنآ  لاـح 
 . دوب تسوپ  هایس  شردا  _ مو اعنص  یلاها  زا  يدوهی  يدرم  ابس  نب  هّللادبع  : دیوگ

 . تشاد اهنآ  یهارمگ  رد  یع  _ سو هدرک  رفس  نیملسم  ياهرهش  هب  سپس  هدش  ناملسم  نامثع  نامز  رد  وا 

فرحنم ماش ,  رد  ار  یسک  تسناوتن  یلو  درک , رفس  ما  هب ش_ نایاپ  ردو  هفوک  هب  اجنآ  زا  هرصب و  هب  سپـس  هدرک  عورـش  زاجح  زا 
 . دزاس

 . دش نکاس  اجنآ  ردو  هتفر  رصم  هب  وا  دندرک , نوریب  اجنآ  زا  ار  وا  سپس 

دمحم هک  دنیوگ  یم  غورد  هبو  ددرگ  یم  رب  هرابود  یسیع  دندقتعم  اه  یـضعب  هک  تسا  بی  ع_ج_ تسا :  هتفگرـصم  یلاها  هب  وا 
یلا كدارل  نآرقلا  کــیلع  ضرف  يذــلا  نا  : ) دـــیا _ مر _ي ف_ مد _ نواد _ي ك_ه خ_ ترو رد ص_ ددر , رب ن_م_ي گ_

رت قحتـسم  دمحم  سپ  دنادرگدهاوخ  زاب  تهاگیاج  هب  ار  وت  درک , بجاو  وت  رب  ار  نآرق  نآ ك_س ك_ه  (( : 218 ( )) دا م_ع_
 . یسیع زا  تسا  تشگزاب  هب 

.دنتفگ نخس  شا  هرابرداهنآو  درک  عضو  اهنآ  يارب  ار  تعجر  هلاسم  واو  دنتفریذپ , وا  زا  ار  نخس  نیا 

.دوب دمحم  یصو  یلعو  تسا ,  هتشاد  یصو  کی  يربمایپ  رهو  هدمآ  ربمایپ  رازه  تفگ :  اهنآ  هب  سپ  س_

 . تسا ایصوا  متاخ  یلعوایب  _ نا _م  دمح خ_تا م_ س_پ_س گ_ف_ت : 

هتـشاذگرانک ار  ص )   ) هّللا لوـسر  یـصوو  هتـسنادن  زیاـج  ار  ص )   ) هّللا لوـسر  _ي_ت  صو هک  تسا  نآ  زا  رت  ملاـظ  یـسک  هچ 
 . تسا هتفرگ  تسدب  ار  تما  روما  دوخو 

رب ار  واو  دیزیخاپب  سپ  تسا  ص )   ) هّللا لوسر  یصو  نیاو  هتفرگ  قح  نودب  ار  تفالخ  نامثع  تفگ :  وا 
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 . دیروایب راک  رس 

لیامت امـش  يوس  هب  مدرم  ات  دـیهد  ماـجنا  ینلع  رو  ار ب_ه ط_ رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رماو  هدرب  لاؤس  ریز  ار  دوخ  ءارما  ادـتبا 
 . دننک ادیپ 

دـساف وا  ریثات  تحت  هک  یناسک  ابو  داتـسرف  فلتخم  ياهاج  هب  ار  دوخ  ناگدننک  توعد  وا.دیئامن  توعد  راک  نیا  هب  ار  اهنآ  سپس 
 . درک هبتاکم  دندوب  هدش 

هتـشون همان  اه  ناتـسرهش  هبو  دـندرک  یمرکن  زا م_ یهنو  فورعم  هب  رما  ینلع  روط  هبو  شخپ  ار  دوخ  توعد  هنایفخم  روط  هب  اهنآ 
 . دندرک یم  هبتاکم  تروص  نی  ناشیا ب_ه ه_م_ اب  زین  اهنآ  ناتسود.دندرک  یم  ییوگدب  ءارما  زاو 

رگید رهش  لهاو  دندناوخ , یم  دوخ  رهش  رد  ار  اه  همان  نیا  زین  اهنآو  هتشون  همان  رگید  رهش  هب  دوخ  ياهراک  هرابرد  يرهـشره  لها 
....ار رهش  نیا  یلاها  همان  زین 

نیققحم ناــیم  يدــسو  هداد  تبـــسن  ابـــس  نــب  هّللادــبع  هــب  ار  اــهنآ  خــیراتو  هــعی  _د ش_ ترو ع_ق_يا _ن ص_ يد ب_
 . دندر دا ك_ _ج_ يا _ق_ي_ق_ت  حو

 . دندرک لمع  یسرر  _ بو ثحب  هنوگ  چیه  نودب  نیخروم  شور  هب  زین  ناققحم  ساسا  نیا  ربو 

لقن یمتحو  ملسم  هیـضق  کی  ناونع  هب  ار  ابـس  نب  هّللادبع  ناتـساد  مالـسالا  رجف  دوخ  باتک  رد  يرـصم  هدنـسیون  نیما  دمحا  الثم 
 . دنیب یم  زاب  دوخ  لباقم  رد  ار  هیلع ش_ي_ع_ه  يزادرپ  غوردو  تمهت  هار  نآ  لابند  هبو  هدرک 

هدوبربمایپ زا  سپ  قلخ  لضفا  وا  هکنیا  هبو  هدرکن  افتکا  یلع  هرابرد  رادقم  نیا  هب  هعیـش  ناگدـننک  ولغ  دـیوگ : یم  هحفص 269  رد 
 . دنتسناد ادخ  ار  وا  هکلب  دندشن , یضار  دشاب  یم  موصعمو 

 . تشاد عالطا  بیغ  زا  وا  اذ  _ لو دشدحتم  وا  ندب  ابو  هدرک  لولح  یلع  رد  یهلا  یئزج  دیوگ : یم  اهنآ  زا  یکی 

ابس نبا  هناسفا  سپس 
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ینمـشد رطاخ  هب  هک  سک  ره  يارب  دوب  یهاـگهانپ  عیـشت  عقاو  رد  تسا :  هدیـسر  هجیتن  نیا  هبو  هدرک  لـیلحت  نآ  هراـبردو  لـقن  ار 
 . ..در نیب ب_ب_ زا  ار  مالسا  تساوخ  یم  دقحای 

مــال _ سادراو ار  ودــنه  اــی  یتـشترز  تینارــصن ,  تیدوـهی ,  زا  شناردــپ  میلاــعت  تـساو  _ا ه_ر ك_س ك_ه م_ي خ_ يو
 . ...د ك_ن_

مزیه دـهاوخ  یم  بش  رد  دـننام ك_س_ي ك_ه  تسا ,  هتفگ  یـسرربو  قیقحت  نودـبو  باتکو  باسح  یب  ار  اهفرح  _ن  يا وا 
 . تسا نیخرومو  خیرات  فارحنا  هجیتن  وا  نانخساریز  درک , تمالم  ار  وا  دیابن  یلو  دیوگ , یم  هچ  دناد  یمن  چیه  دنک  عمج 

ناتـساد ربارب  رد  هعیـش  ياملع  هتبلا  دوب , تما  یهارمگو  قیاقح  فارحنا  یـساسا  تلع  (( 219  )) تیابـسو خیرات  تروص  نید  ب_
 . تسا ضحم  غورد  هیضق  نیا  هک  دش  صخشم  اهنآ  ياربو  دنداد , رارق  هعلاطم  دروم  تقدو  یفرط  یب  اب  ار  نآ  هداتسیا ,  تیابس 

اب هّللاد ب_ن س_ ار ع_ب_ نآو  _ت_ه  شو هرا ن_ _ن ب_ يا رد  باتک  دـلج  ود  يرکـسع  یـضترم  دیـس  همالع  هراـب  نیا  رد 
 . تسا هدیمان  (( 220  )) يرخا ریطاساو 

يارب هک  یلیـالد  ماـمت  لـقن  لاـجم  هک  تسا ,  هدرک  لاـبند  یخیراـت  رداـصم  رد  ار  ابـس  _ن  با _ت  ياور نیا ك_ت_با  رد  وا 
 . مینک یم  افتکا  هتکن  دنچ  هب  اذلو  دشاب  یمن  تسا  هدروآ  تقیقح  ياشفا 

 ( هدر _ لاو هریبـکلا  حوـتفلا   ) ياـهباتک فـلؤموا  ددرگ , یم  رب  رمع  نـب  فیــس  ماـنب  يوار  کــی  هـب  اــهنت  _ه  نا _س_ فا _ن  يا
 . دشاب یم  (( 221  ( )) یلعو هشئاع  هریسمو  لم  _ج_ لا و(

تسا هدومن  شخپ  فلتخم  ياهلاس  ثداوح  رد  ار  اهنآ  _ب  لا _ط_ مو هدر  باتک ن_ق_ل ك_ ود  نیا  زا  دوخ  خیرات  رد  يربط 
.

.دنا هدرک  لقنوا  زا  دوخ  ریبک  خیرات  رد  یبهذو  رکاسع  نبا  نینچمه 

رمع نب  فیس  هرابرد  املع  نخس 

ییح ي_  _ 1
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.درادن یشزرا  هایس  لوپ  کی  تسا ,  فیعضوا  ثیدح  دیوگ : یم  يرجه )  يافوتم 233   ) نیعم نب 

 . تسا وگغورد  , دروخ یمن  درد  هب  دیوگ : یم  يرجه )  يافوتم 275   ) دوواد وبا   _ 2

نانیمطا دروم  هن  وا  دـنا , هدرک  كرت  ار  وا  ثیدـحو  تسا  فیعـض  وا  تفگ :  يرجه )  يافوتم 303   ) حیحـص بحاص  یئاسن   _ 3
 . تسا نیما  هنو  هدوب 

.دنا هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  تفگ :  يرجه )  يافوتم 327   ) متاح نبا   _ 4

هب مهتم  دهد , یم  تبسن  دامتعا  دروم  دارفا  هب  ار  غورد  نانخـس  دیوگ : یم  يرج )  _يا 365 ه_ فو م_ت_  ) يد _ن ع_ با  _ 5
.دنک یم  لعج  ثیدح  هک  دنا  هتفگ  وا  هرابرد  تسا ,  هدوب  هقدنز 

 . تسا هقدنز  هب  مهتم  وا  ,و  دنا هدرک  كرت  ار  وا  ثیدح  دیوگ : یم  يرجه )  يافوتم 405   ) مکاح  _ 6

 . تسا هتسناد  شزرا  یب  ار  وا  يرجه )  يافوتم 406   ) يدادغب بیطخ   _ 7

ثیدح امو  تسا ,  كورتم  فیس  تسا :  هتفگ  فیـس  هرابردوا  هک  هدرک  لقن  نایح  نبا  زا  يرجه )  يافوتم 463   ) ربلادبع نبا   _ 8
 . تسا هدزن  نخس  نیا  رب  يا  هیشاح  چیه  ربلادبع  نباو  میدرک ,  لقن  وا  تخانش  رطاخ  هبطقف  ار  وا 

.دنا فیعض  اهنآ  تسا :  هتفگو  هدرب  مانرگید  يا  هدع  اب  ار  يو  هتسناد و  تافیلات  _ب  حا ار ص_ وا  يدا  _ بآزور ف_ي_  _ 9

هتفگ دنس  نیا  هرابرد  سپس  تسا ,  نآ  دنس  رد  فیس  مسا  هک  هدرک  دراو  ار  یثیدح  يرجه )  يافوتم 852   ) رج _ن ح_ با  _ 10
 . تسا فیس  اهنآ  نیرت  فیعض  هک  تسا  نآ  رد  فیعضدارفا  تسا : 

 : تسا هتفگ  يرجه )  يافوتم 923   ) نیدلا یفص   _ 11
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 . تسا هدرک  لقن  وا  زا  ثیدح  کی  اهنت  يذمرتو  دنا , هدرک  فیعضت  ار  وا 

 . فلتخم ياهنارود  لوط  رد  رمع  نب  فیس  هرابرد  املع  رظن  تسا  نیا 

ار ب_ر دو  رظن خ_ نـیققحم  هنوـگچو  دــننک !؟  یمدوـخ  راـک  دراو  ار  وا  تـیاور  یگداـس  نـیا  هـب  نیخروـم  هنوـگ  پ_س چ_
؟  _د ندر _ وا ب_ن_كا _ت  ياور سا  _ سا

نب هّللادـبع  ای  ءادوسلا  نبا  وا  _ا  يآ _ت ,  سا هد  _ مآ وا پ_ي_ش  مان  رد  هک  تسا  یتاـفالتخا  هلاـس  _ن م_ يا هوـال ب_ر  ع_ ! 
؟  تسا ابس 

هدوب نامثع  نارود  رد  ایآ  دـیوگ , یم  يربط  هک  هنوگنآ  دراد , دوجو  وا  روهظ  نامز  هرابرد  تاـیاور  رد  هک  یتاـفالتخا  نینچمهو  ! 
دنام تکاس  وا  ربارب  رد  نامثع  هنوگ  چ_ تسا !  هدوب  ناشیا  تافو  زا  سپ  يرعـشا  هّللادـبع  نب  دعـس  لوق  ربانب   ( ع  ) یلع نامز  رد  ای 

!؟  دنام یمن  تکاس  دوعسم  نباو  رامع  رذوبا , دننام  هباحص  ناگرزب  ربارب  رد  وا  هکیلاح  رد 

هرا _ برد _چ_ه  نآ زا  وا  هکنآ  صوصخ  هب  میریگ ,  یم  هدیدان  ار  اهنآ  ام  مالسالا ,  یحض  رد  نیما  دمحا  ياهغورد  اما  اع  _ بار
 . تسا هتساوخ  ترذعم  هتشون ,  هعیش 

_ا قا _ف_ تا دـیوگ : یم  نینچ  هراب  نیا  رد  اهلوصاو  هعیـشلا  لصا  باتکرد  هحفص 140  ءاطغلا  فشاک  نیسح  دمحم  خیـش  ماما 
هار ب_ا ه_م_ نآ ,  زا  ءاـملع ن_ج_ف  زا  يرایــسب  عـالطاو  شباــتکراشتنا  زا  سپ  يرجه  هتـشذگ 1349  لاس  رد  نیما  دـمحا 

.دش فجن  رهش  هسدقم  تابتع  ترایز  هب  فرشم  وجشنادو  داتسا  رفن  زا 30  لکشتم  يرص  ي_ك ه_ي_تئ م_

_ي گرز عـمج ب_ رد  یتدـمو  هدـمآ  اـم  تراـیز  هب  ناـضمر  هاـم  ياـه  بش  زا  یکی  رد  هارمه  هورگ  _ي_ن ب_ا  ما _م_د  حا
یمارآ هب  دوخ  تاهابتشا  هب  تبسن  ار  وا  ام  , دندومن تکرش  دوب  ام  سلجم  رد  ك_ه 
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 . میدیشخب اروا  سپسو  هدومن  شنزرس 

 . میئوگن وا  هب  يزیچ  مالس  زجو  هتشذگ  وا  رانک  زا  هناراوگرزب  هک  میتساوخ  ام 

 . تسا هدوب  كدنا  وا  ذخمو  صقان  شتاعالطا  هک  دوب  نیا  وا  رذع  اهنتو 

هب ار  راک  مزاولادـتبا  دـیاب  دزادرپب  شراگن  هب  یعوضوم  هرابرد  دـهاوخب  یـسک  رگا  اریز   , تسین لوبق  لباق  زین  نیا  میتفگ :  ام  یلو 
 . درادن ضرعتو  تلاخد  قح  هنرگو  , دنک یسررب  الماک  ار  هلاسمو  هتخاس  هدامآ  یفاک  روط 

ياهباتک زا  نآ  رثکا  دراد  باـتک  دـلج  دودـح 15000  هک  ام  هناخباتک  الثم  دـینک , یـسررب  ار  هعیـش  ياه  هناخباتک  دـیئایب  یهگناو 
 . تسا تنس  لها  ياملع 

 . هّللاءاش نا  نامیاو  مل  تهج ع_ زا  رگم  ریقف  تسا  يرهش  هک  هدش  عمج  فجن  رد  اهنیا  مامت 

 . تسین رکذ  لباق  هک  یکدنا  رگم  هدوب  یهت  هعیش  ياهباتک  زا  هرهاق  قنور  رپو  میظع  ياه  هناخباتک  لباقم ,  ردو 

.دنسیون یم  اهنآ  هرابرد  زیچ  همه  یلو  دنرادن , هعیش  هرابرد  یعالطا  چیه  اهنآ  يرآ , 

نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم  متشه :  لصف 

1 نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم 

يریثاتو هدش ,  سکعنم  اه  هنیمز  مامت  رد  تیب ,  لها  تسد  زا  تفالخ  ندـش  جراخو  هفیقـس  راثآ  بهاذـم  نایم  رد  فالتخا  زاغآ 
 . تسا هتشاذگ  مولعرگیدو  ثیدح  ملع  _خ ,  يرا رب ت_ یفنم 

 . تسا هدش  داجیا  نوگانوگو  ددعتم  یهقف  بتاکم  اذلو  هتشگرادیدپ ,  یمالسا  هقف  رب  راکشآ  روط  هب  نآ  راثآ 

نایم لصاح  ياه  يریگردو  اـه  فـالتخاو  دـنک , یم  تیاور  دوخ  یهقف  بتکم  هب  تبـسن  یهورگ  ره  بصع  زا ت_ _خ  يرا ت_
رارق دوخ  هچیزاب  ار  ناناملسم  نید  هنوگچ  هک  مکاح  ياه  تردق  شقن  نینچمهو  تسا ,  هتفر  شیپ  رگیدکی  ریفکتدح  ات  هک  اهنآ 

روط هبار  مدرمو  هدومن  داد  ماما م_س_ل_م_ي_ن ق_ل_م_ ناونع  هب  دوب  اهنآ  فادها  قفاوم  هک  ار  یملاع  ره  هداد , 
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.دندرک یموا  زا  تیعبتو  دیلقت  هب  راداو  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم 

رار _ت_ق_ سا رفن  راـهچ  يور  رب  دـهتجم  اهدـص  ناـیم  زا  فـلتخم ,  ياـه  شکمـشکو  تاـقافتا  زا  سپ  یهقف  تی  _ع_ جر م_
اهنیا زا  ات  دنداد  روتسد  ناگمه  هبو  هتـسناد  مارح  ار  داهتجا  سپـس  لبنح ,  نب  دمحاو  یعفاش ,   , هفینح وبا  کلا ,  م_ _ت :  فا ي_

 . دننک دیلقت 

راهچ نیا  رد  داهتجا  ندرک  رـصحنم  رد  ار  دوخ  تحلـصم  مکاح  تردق  هک  یماگنه  يرجه ,  لاس 645 هب  ددرگ  یم  رب  هیـضق  نیا 
 . دید یم  رفن 

اهیدازآ هرداصمو  ناقفخ  یعون  ار  نآ  رگید  يا  هدـع  لـباقم  ردو  دـندرک , عاـفد  نآ  زاو  هتفریذـپار  رکفت  نیا  زین  اـملع  زا  يا  هدـع 
 . دن _س_ت_ ناد

ياـهرد نتـسبو  لـیطع  موز ت_ هب ل_ دـقتعم  هک  یناـسک  لـیالد  نآ  ردو  هتـشون  ینـالوط  یلـصف  نیعقوـملا  مـالعا  رد  مـیقلا  نـبا 
 . تسا هدرک  در  يوق  لیالد  اب  ار  دناداهتجا 

ءارآ ریاس  رب  یلو  تسا ,  میلس  لقعو  نید  فلاخم  ییار  تسا ,  هعبرا  همئا  داهتجا  رب  فقوت  بو  _ جو هب  لئاق  هک  يار  نیا  دنچ  ره 
 . تفرگرارق اهنآ  دییات  دروم  اذلو  هدوب  نامکاح  تحلصم  هب  يار  نیااریز  هدش  زوریپ 

_ي _ه_يا هار زا  داـهتجا  عـنم  هـک  مـنک  مـکح  نـینچ  مناوـت  یم  نـم  نـیا  زا  دــعب  دــیوگ : یم  يدیعــص  لاعتملادــبع  داــت  _ سا
زا ریغ  رگید  یبهذـم  يارب  تاناک  _ ما نیا  رگا  کش  نودـبو  تسا ,  هتفرگ  تروص  لاوما  هب  عیمطت  ای  ییوگروزابو  هنا  _م_ لا ظ_

کی ناونع  هبو  هدرک  دـیلقت  بهذـم  نآ  زا  زین  یهورگ  دوب , هدـش  مهارف  مینک  یمدـیلقت  اـهنآ  زا  زورما  هک  يا  هناـگراهچ  بهاذـم 
 . دوب لوبق  درومدننک  یم  در  ار  نآ  زورما  هک  یئاهنآ  يارب  تسرد  بهذم 

تسردان لیاسو  نآطسوت  هک  هناگراهچ  بهاذم  نیا  هب  دیقم  ام  نیاربانب 
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هدوبن روزا  نآ ج_ز ب_ عنم  اریز  میدرگزاب ,  نامنید  ماکحا  رد  داهتجا  هب  هرابود  میراد  قحو  هدوبن  تسا  هدش  لیمحت  ب_ر م_ا 
مهرماو : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  دریذـپ , یمندریگ  تروص  نیملـسم  نیب  يروشو  تیاـضر  هار  زا  هچنآ  زج  مالـساو 

(( . 321  ( )) مهنیب يروش 

هـب چ_ه ح_ق_ي دـسر , یم  نادـب  هناـگراهچ  بهاذـم  خــیرات  رد  یفــصنم  قـقحم  ره  هـک  تـسا  یخلت  تـقیقح  ناـمه  _ن  يا
راهچ نیا  ارچو  دـندرک , عنم  داـهتجا  زا  ار  اـملع  لـیلد  هچ  هبو  هدومن  اـهنآ  زا  یکی  زا  تیعبت  هب  مز  ار م_ل_ نا  _ نا م_س_ل_م_

هدش دـلوتم  يرجه  لاـس 65  رد  يروث :  ناـیف  س_ ( 1 : ) دـننام اهنآ , زا  لضفاو  ملعا  یئاملع  دوجو  اـب  دـندش ,!؟  باـختنا  بهذـم 
يراد ن_م_ي _ فر نآ ط_ زا  _ت  لود ار  _ يز _ت  فا _ه ن_ي_ مادا وا  بهذم  هب  لمع  یلو  تسا ,  یـصاخ  بهذم  يارادو 

 . درک

 . تسا ناشیا  بتکم  لیصحتلا  غرافو  ع )   ) قداص ماما  نادرگاش  زا  وا 

رفن رازه  تسیب  , دنک رفس  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  ناسنا  هک  دراد  شزرا  وا  زا  ملع  لیصحت  يارب  هک  دور  یم  رامـش  هب  یئاهقف  زا  وا 
.دنا هدرک  تیاور  وا  زا 

 . دوب يراوتم  يرجه  لاس 161  رد  شتافو  تقو  اتو  درکرارف  وا  تسناوتن و  یلو  دناسرب  لتق  هب  ار  وا  تساوخ  یسابع  روصنم 

.دوب یناوریپ  ياراد  مراهچ  نرقات  وا  بهذم 

راــنید نــبا  يرهز ,  ع ,)   ) قداـــص ماـــما  زا  ار  شملعو  هدوــب  ملـــسم  هــیقفو  ملاـــع  هــنی :  نا ب_ن ع_ي_ س_ف_ي_ ( 2)
 . تسا هتفر  ار گ_ نار ف_ _گ_ يدو

دهد يوتف  دناوتب  وا  زا  رتهب  ما  هدیدن  ار  سک  چیه   , ما هدیدن  نایفس  دننام  يوتف  هکلم  رد  ار  یـسک  نم  دیوگ : یم  وا  هرابرد  یعفاش 
.

 . تشاد وریپ  مراهچ  نرق  ات  وا  بهذم 

(3)
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 . دندرک لمع  وا  بهذم  هب  اهتدم  ماش  لهاو  دش  رشتنم  ماش  رد  وا  بهذم  دوب , املع  زا  _ي :  عازوا

دندرک یم  یقلت  ینید  يروحمار  وا  زین  اهنآو  هدوب  تلود  نیدیؤم  زا  اریز  دوب , برقمو  مرتحم  مکاح  هاگتسد  هب  تبـسن  _ي  عاز وا 
.

ار وا  روصنم   , هتـسناد برقم  _ت  شاد ما  لـها ش_ دزن  هک  یتـیعقوم  رطاـخ  هب  ار  وا  مه  زاـب  , دندیـسر تردـق  هب  اـه  یـسابع  یتـقو 
 . دوب سامت  رد  وا  اب  مه  هّللا ع_ل_ي_ تاولص  دمحم  لآ  زا  شفارحنا  لیلد  هب  هدرمش و  گرزب 

هبور یعازوا  بهذـم  دـش , نییعت  قـشمد  _ي  ضا ناوـنع ق_ هب  بهذـم  یعفاـش  ناـمثع  نب  دـمحم  هک  یتـقو  نآ ,  مغر  یلع  یلو 
ماش مدرم  رب  نآ  لیمحتو  رـشن  رد  یعـسو  هدرک  تیعبت  یعفاش  _ب  هذ _ مزا دوب  هداد  روتـسد  ناـمثع  نب  دـمحم  اریز  داـهن  ضارقنا 

.دندیورگ یعفاش  بهذم  هب  لاس 302  رد  ماش  لها  هک  نآ  ات  دومن ,

 , یبعـش شمعا ,  دعـس , نـب  ثـیل  يرهاـظ ,  یلع  نـب  دواد  يربـط ,  ریرج  نـبا  دـننام : رگید  دـهتجم  اـههد  دارفا , نـیا  زا  غ_ي_ر 
.دنا هدوب  نارگیدو 

هکنآ ای  دنا !؟  هدوب  دوخ  نامز  رد  مدرم  ملعا  _ه_ا  نآ _ه  مئا _ا  يآ دندش !؟  رـشتنمو  هدـنام  یقاب  بهذـم  راهچ  نیا  اهنت  ارچ  سپ 
؟  دندرک باختنا  همئا  ناونع  هبو  هدومن  قافتااهنآ  رب  مدرم 

زاو _د , نا هدو  اهنآ ب_ زا  ملعا  یئاملع  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  تسا ,  هدوبن  هعبرا  بهاذـم  هراـبرد  دراوم  نیا  زا  کـی  چـی  ه_
 . تسا لکشم  رایسب  تیملعا  نییعت  اریز  تسا  یفتنمطرش  نیا  یلق  ن_ظ_ر ع_

رد هـکلب  دوـبن , یملع  یفرط  یبو  يدازآ  طیارــشو  ناــمز  رد  اــهنآ  هـمئا  ترهــشو  بهاذــم  نـیا  راــشتنا  _ك_ه  نآ هفاــضا  هـب 
بهاذم نیا  هک  دوش  یم  صخشم  اهنآ  _خ  يرا _ي ت_ سرر ب_
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 , هدشن هتفگ  یمالسا  خیرات  ياج  چیه  رد  بهاذم  نیا  رب  نانآ  تیا  _ ضرو مدر  قافتا م_ اماو  دنا , هدش  لیمحت  نیملـسم  رب  روزاب 
دندومن هئطخت  ار  رگیدکی  بهاذمو  هدـیزرو  بصعتدوخ  _ب  هذ يا ن_س_ب_ت ب_ه م_ هد  ع_ نآ ,  سکع  هب  تسرد  هکلب 

 . دندش نآ  ینابرق  ناملسم  نارازه  هک  دوب  نینوخ  ياهیریگرد  تافالتخا  نیا  هجیتنو 

 . دنتخاس یم  مه  _ن م_ت_ يدزا جور  ار ب_ه خ_ _گ_ر  يد _ك_ يو هد  _ يدر تخسرس گ_ ینانمشد  اهنآ 

رد تردــق  رگا  دــیوگ : یم  يرجه  لا 506  _يا س_ فو _ت_ مو _ش_ق  مد _ي  ضا بهذـم ق_ یفنح  یــسوم  نـب  دــمحم 
 . متفرگ یم  (( 322  )) هیزج یعفاش  زا  متشادرایتخا 

 . متفرگ یم  هیزج  زا ح_ن_ب_ل_ي ه_ا  دو  تسد م_ن ب_ رد  تردق  رگا  دیوگ : يرجه   567 لاس يافوتم  یسوط  دماح  وبا 

.دوب دایز  رایسب  اه  یعفاشواه  یلبنح  نیب  ایو  اه , یلبنحو  اه  یفنح  نایم  يریگرد 

_ش تآ ار ب_ه  یعفاـش ه_ا  دجـسم  ورم  رد  اـه  یلبنح  , دـندرک یم  نعل  ربنم  رب  ار  اـه  یعفاـشو  اـه  یلبنح  یفنح ,  ناـنارنخ  س_
هب سراد  _ موا _ هرازا ب_ دـش , اـپ  رب  روباـشین  رد  اـه  یعفاـشو  اـه  یفنح  ناـیم  بصعتو  هنت  _ش ف_ تآو _د , ند ك_ش_ي_

فارـسا یئوجماـقتنا  رد  زین  اـه  یع  _ فا نآ ش_ لاـبند  هبو  دـیدرگدایز , رایـسب  اـه  یعفاـش  ناـیم  رد  راتـشک  دـش , هدیـشک  شتآ 
 . داتفا قافتا  يرجه  لاس 554  رد  ثداوح  نیا.دندرک 

ار يریگردو  هدش  تلاخد  هب  روبجم  يرجه  لاس 716  رد  تلود  هکنآ  ات  داتفا  قافتا  اه  یلبنحو  اه  یعفاش  نایم  یهباش  يایاضق م_
(( . 323  )) تخاس فقوتم  روز  اب 

.دنتخادرپ یم  جرمو  جره  هب  دادغب  ردو  هدز  مه  رب  ار  تینما  دوخ  ياهراک  اب  اه  یلبنح 

هلمح دندرب  یم  هانپ  دجاسم  هب  هک  ینایعفاش  هب  دـندوب  ناشرما  وا  عیطم  هناروک  روک  هک  یمدر  _ك م_ ير _ه_ا ب_ا ت_ح_ نآ
یم رارق  رازآو  تیذا  درومار  نانآ  یهاگو  هدرک 
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(( . 324  )) دنداد

مالعا اهرهـش  رگیدو  قشمد  ردو  هدیـسر ,  قفاوت  هب  اه  یلبنح  هیلع  بهاذـم  رگید  هیمیت ,  نبا  تسرداـن  لا  _م_ عا _ر  طا ب_ه خ_
 . تسا لالح  وا  لامو  ناج  دشاب  هیمیت  نبا  نید  رب  هک  ره  دندرک :

ناملسم دشابن  یلبنح  هک  ره  : دیوگ یم  یلبنح  متاح  نبا  خیش  لباقم  ردو  دندرک , یم  دروخرب  رافکد  _ن_ نا اهنآ م_ اب  هکنآ  ینعی 
(( . 325  )) تسین

 . دنک یم  ریفکت  ار  اه  یلبنح  زج  نیملسم  مامت  وا  پ_س 

(( . 326  )) تسناد یمرفاک  ار  اه  یلبنح  مامت  دادغب  دجاسم  ظعاو  یبرغم  رکبوبا  خیشوا  سکع  هبو 

ار اهقفو  هک ع_ل_م_ا  تفر  شیپ  يدـح  ات  بصعت  دروخ , یم  لد  نوخ  اهنآ  ندینـش  زا  ناـسنا  هک  يرگید  ياـیاضق  نآ ,  لاـثما 
 . دندرک یم  مومسم 

 . دش مومسم  بصعتم  ياه  یلبنح  تسد  هب  يرجه  لاس 567  يافوتم  هیقف  روصنم  وبا  الثم 

تـسد نیا  نم ,  يالوم   : تفگ روصنم  _و  با وا ب_ه  دنداتـسرف , ینیریـش  فرظ  کی  اب  ار  ینزاه  یلبنح  دیوگ : یم  يزوجلا  نبا 
هدروخ ینیریـش  نآ  زا  تشاد  هک  یکچو  _د ك_ نزر _ت_ي ف_ حو شدنزرفورـسمه ,  شدوخ ,  ناـشیا  تسا ,  مدوـخ  تخپ 

 . دندوب هدرم  یگمه  دعب  زور  حبصو 

(( . 327  )) دوب هیعفاش  مان  هب  ياملع  زا  وا 

.دندیسر لتق  هب  بصعت  ریشمش  اب  يدایز  ياملع  زین  وا  زا  ریغ 

رو _ه ط_ بو هدر  لعج ك_ ثیدح  اهنآ  تلیـضف  رد  هک  يدحات  هدیزرو ,  بصعت  دوخ  همئا  هب  تبـسن  یهورگ  ره  بیترت  نیدب 
هّللا لوسر  هب  هک  نخـس  نیا  دننام  دـندش , جراخ  لداعتو  لقعت  دودـح  زا  رگیدو  دـنداد , تبـسن  هّللا  لوسر  هب  ار  اهنآ  غوردو  اوران 

ای منک ,  یمراختفا  نام  ما ن_ع_ _ت_م ب_ه ن_ ما زا  يدرم  هب  نمو  هدرک  راختفا  نم  هب  مدآ  : دنا هداد  تبسن  (ص ) 
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اب هک  رهو  دراد  تسود  ارم  تشاد  تسود  ار  وا  هک  ره  منک ,  یمراخت  _ فا هفینح  وبا  هب  نمو  هدومن ,  راـختفا  نم  هب  اـیبنا  هک :  نیا 
(( . 328  )) تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  درک , ینمشدوا 

تعیر ار ب_ه ش_ _و ح_ن_ي_ف_ه  با دـنوادخ  دـندرک : لقن  نینچ  وا  تلیـضف  رد  هک  هدرک  ولغ  هفینحوبا  هراـبرد  ردـقنآو 
زا ار  نید  ماکحا  لاس  جنپ  تدمبو  هدمآ ,  شراد  _ يد هب  حبص  زورره  (ع )  رضخ هکنیا  وا  تامارک  زاو  هداد ,  صیـصخت  تمارکو 

هفینح وبا  هب  سپ  مراد ,  یتـلزنم  وت  دزن  نمرگا  _ا , ياد خ_ در : _ا ك_ عد هنوـگنیا  رـضخ  درم , هفینح  وـبا  یتـقو  تخوـمآ ,  یموا 
دوخو هداد  میلعت  مدرم  هب  لماک  روطب  ار  دمحم  تعیرـش  مناوتب  ات  دهد , میلعت  ارم  زین  شر  رد ق_ب_ هتـشذگ  دننام  ات  امرفب  هزاجا 

 . مدر _ق گ_ ير لها ط_ زا 

 . ..دریگارف سرد  هفی  _ن_ حو _ بازا ربق  رد  لاس  جنپو  تسیب  تدم  تسناوت  رضخ  هدرک ,  باجتسمار  وا  ياعد  دنواد  خ_

(( . 329  )) دوش یم  هدناوخ  دنه  رد  اه  یفنحدجاسمو  سلاجم  رد  هک  هناسفا  نیا  رخآ  ات 

 : _ت سا هد  هتـشون ش_ وا  نار  رب  تردق  ملقاب  هک :  نیا  هلمج  زا  دنتـشاد , ییاهاعدا  دوخ  ماما  يارب  _ك_ي ه_ا ن_ي_ز  لا م_
هبو هتخاس ,  رود  تیم  زا  ار  کلم  ود  هدرک ,  راضحا  ربق  زا  ار  دوخ  باحـصا  ياـه  هدرم  واو  تسا ,  نیمز  رب  ادـخ  تجح  کـلا  م_

(( . 330  )) دننک هبساحم  شلامعا  رب  ار  وا  دهد  یمن  هزاجا  اهنآ 

.دشنرت یلو  دنتخادنا  بآ  رد  ار  اطوم  شباتک  دنا : هتفگ  وا  هرابرد  نینچمه 

 . تسا تعدب  لها  دریذپن  هک  ره  , دشاب یم  ام  ماما  لبنح  نب  دمحا  دنا : هتفگ  دوخ  ماما  هرابرد  اه  یلب  ح_ن_

نیملسم مامت  هدعاق ,  نیاربانب  سپ 
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.دنا تعدب  لها 

_ن_ك_ه ياو رکبوبا , یتح  درکن  شالت  مالـسا  يارب  لـبنح  نب  دـمحا  دـننام  سک  چـیه  هّللا  لوسر  زا  دـعب  دـن  _ يو م_ي گ_
یبا نبا  مراکم  نبرک  _ بو _ با دـیوگ : یم  هحفـص 454  دـمحا  بقانم  رد  يزوجلا  نبا  دور , یموا  ربق  ترایز  _د ب_ه  نواد خ_

يدایزرایسب ناراب  هک  ناضمر  هام  زا  لبق  زور  اهلاس چ_ن_د  زا  یکی  رد  تفگ :  هدرک  تیاور  دوب  یحلاص  درمریپ  هک  یبرح  یلعی 
نیمز اب  ابیرقت  ربق  هک  مدید  هتفر ,  لبنح  نب  دمحا  ماما  ربق  ترایز  هب  یگـشیم  تداع ه_ قبط  هک  مدید  باوخ  رد  بش  کی  دـیراب ,
هنوگ نیا  ار  دـمحا  ماما  ربق  دایز  ناراب  امتح  متفگ :   , تسا رتالاب  نیمز  زا  گنـسو  _ف گ_ل  يدر اب ي_ك  اهنتو  هدـش  ناسکی 

 . تسا هدرک  بارخ 

زا نم  درک , ترایز  ارم  هک  _ي  ما دوب ه_ن_گ_ لجوزع  قح  تبیه  زا  هکلب  ریخ , دیوگ : یم  هک  مدینش  ربق  نورد  زا  ار  وا  يادص 
هک تساذـلو  دـمحا , يا  يدرک  يرایارم  مالک  وت  اریز  دومرف : دـنوادخ  دـیآ , یم  نم  تراـیز  هب  لاـس  ره  ارچ  هک  مدیـسرپ  ناـشیا 

 . دنناوخ یماهبارحم  ردو  هدش  رشتنم 

؟ امش ربق  زج  دو  هدیسوب ش_ دیابن  يربق  چیه  ارچ  نم ,  يالوم  يا  متفگ :  سپس  مدیسوبو ,  هتخادنا  وا  ربق  رب  ار  دوخ  هاگنآ م_ن 

هّللا لوسر  زا  وم  دـنچ  اریز  ص ,)   ) هّللا لوسر  يارب  تسا  یتمارک  هکلب  تسین ,  نم  رد  یتمارک  رطاـخ  هب  نیا  مدـنزرف ,  يا  تفگ : 
رارکت راب  ود  ار  رخآ  هلمج  نیاو  درک , دـهاوخ  ترایز  ناضمر  هاـم  رد  ارم  درادـب , تسود  ارم  هک  رهو  تسه ,  نم  ندـب  رد  (ص ) 

.درک

 . تسا دیدش  ولغو  بصعت  هناشن  اهنت  هک  يرگید  بقانم  هوال ب_ر  ع_

نیا
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 . تسا ادیپ  حوضوب  زین  اهنآ  رعش  رد  بصعت 

تـصلقت يدنع  هقفلا  لها  بهاذم  بکاوکلا  ریخ  حاضولا  رمقلا  اذک  بهاذملا  ریخ  نامعنلا  بهذـم  ادـغ  دـیوگ : یم  نایفنح  رعاش 
هک كانبات  هام  دننام  تسا ,  بهاذم  نیرتهب  هفینح  وبا  ینعی  نامعن  بهذم  (( 331  )) بکانعلا جسن  یساورلا  نع  نیاو 

هـسیاقم اههوک  اب  ناوت  یم  ار  توبکنع  ياـهرات  اـیآ  تسا ,  هدـش  کـچوک  یهقف  بهاذـم  رگید  نم  رظن  هب  تسا ,  هراتـس  نیرتهب 
.درک

یعفاش ءاملظلاب  ءایضلا  ساقیاالهج  نامعنب  هساق  نمل  لق  ءامـسلا  موجن  یف  ردبلا  لثمءاملعلا  یف  یعفاشلا  لثم  دیوگ : نایعفاش  رعاش 
هفینح وبا  نامعن  اب  ار  وا  دوخ  تلاهج  زا  هک  سکنآ  هب  تسا ,  نامـسآ  ناگراتـس  ناـیم  رد  هدراـهچ  بش  هاـم  دـننام  اـملع  ناـیم  رد 

.دومن هسیاقم  یکیرات  اب  ار  یئانشور  ناوت  یم  ایآ  وگب : درک  هسیاقم 

يدتهت هنایصلا  فک  هب  دشف  (( 332  )) کلام فیناصت  نم  اطوملا  بتکب  له  یحف  مولعلا  بتک  اورکذ  اذا  دیوگ : یم  نایکلام  رعاش 
 . روایب کلام  تافیلات  زا  اطوم  باتک  اب  هبور  دندروآدای , هب  ار  یملع  ياهباتک  رگا  کلاوهلا  یف  کلاه  هنع  داح  نمف 

 . تسا ناگدش  كاله  ءزج  دور  هرانک  نآ  زا  هک  ره  هک  ریگب  مکحم  ار  نآو 

يوسلا جـهنلا  یلع  ادـبا  نکتارهجو  ارـس  هلها  نم  نکف  یلبنحلا  داـقتعاک  را  ملفارط  ءاـملعلا  عئارـش  تربس  دـیوگ : زین  یلبنح  رعاـش 
وا وریپ  نطابو  رهاظ  رد  سپ  مدـیدن ,  یلبنح  هدـیقع  دـننام  ار  مادـکچیه  یلو  مدرک ,  یـسررب  ار  اـملع  ما  _ع_ت ت_م_ ير ش_

 . یشاب تسار  هاررد  هکنآ  ات  شاب , 

, دوب مهاوخ  یلبنح  مراد  رمع  ات  نم  اولبنحتی  نا  سانلل  یتیـصوف  تما  ناو  تییحاـم  یلبنح  اـنا  دـیوگ : یم  نینچ  رگید  یلبنح  کـی 
مدرم يارب  نم  تیصو  مریمب  رگاو 
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.دیوش یلبنح  هک  تسا  نیا 

 . دزرو یم  بصعت  شیوخ  ماما  ياربو  هدرک  توعد  دوخ  يوس  هب  کی  ترو ه_ر  _ن ص_ يد ب_

 . دیوج يربت  بهاذم  رگید  زاو  هدومن  راختفا  شیو  _ب خ_ هذ هب م_ مادک  ره 

(( . 333  )) ددرگ یم  ریزعت  دوش  یعفاش  هک  رهو  هداد  تعلخ  وا  هب  دوش  یفنح  هک  ره  دش : هتفگ  هکنآ  ات 

, دوب بهذم  یفنح  يرجه  لاس 562  يافوتم  دیعـس  _و  با دنک : یم  فیـصوت  هنوگنیا  ار  تیعـضو  نیا  هیعفاشلا  تاقبط  رد  یکبس 
یفنح بهذم  زا  یتقو  زین  یناعمـس.دیدرگ  ناح  _ت_ ما _ي_ل_ه  سو _ن  يد _ بو هدید  یناوارف  ياه  یتخـس  دش  یعفاش  نوچ 

نایم هنتف  شتآودش  اپرب  ییاهگنج  هراب  نیا  ردو  دیدرگ , يدایز  ياهبـصعتو  اهتنح  _ مرا _ت_ فر دیدرگ گ_ یعفاش  بهذـم  هب 
_د, ندا _ت_ فا رگیدکی  ناج  هب  تدش  هب  زین  ورم  لها  دوب , يریگرد  قارع  ات  ناسارخ  زا  دیدرگ , رو  فر ش_ع_ل_ه  ود ط_

 . داد یم  رازآ  ار  يرگید  سکرهو 

2 نیب هرذریز  هناگراهچ  بهاذم 

 . ...دنتفر نیطالس  هاگرد  هبو  هدروآ  هانپ  ثیدح  لها  هب  يار  لها 

(( . 334  )) شتافیصوت رخآ  ات 

فـالتخا تکرح  يارب  یفاـک  ياـه  هنومنو  اهلاثمدـش  لـقن  هچنآو  هدوب  شرامـش  لـباق  ریغو  ناوارف  ثداوح ,  _ن  يا _ن_د  نا م_
 . تسا هناگراهچ  بهاذم  نایم  بصعتو 

_يا فو یقابلادـبع م_ت_ نب  دـمحم  رکبوبا.دـننک  ناـمتک  ار  دوخ  بهذـم  دـندوب  روـبجم  دارفا  هک  دیـسر  ییاـج  را ب_ه  ك_
حبت کناسل ال  ظفحا  دـنک : یم  فیـصوت  نینچ  بهاذـم  نامتک  تلاح  هراـبرد  دوب  بهذـم  یلبنح  ير ك_ه  لا 535 ه_ج_ س_

هـس زا  ار  تنا  _ بز _ي  ناو بذـکمو ت_ا ت_ دـساحبو  رفکمب  هثالثب  یلتبت  هثالثلا  یلعف  بهذـمو  تعطتـسا  ام  لامو  نس  هثالثب 
دوسح  , هدـننک ریفکت  دـش : یهاوـخ  رفن  هس  راـتفرگ  يدرک  اـشفا  ار  هس  نیا  رگا  هک   , شیوـخ بهذـمو  لاـم  رمع , زا  راد : هگن  زیچ 

(( . 335  )) هدننک بیذکتو 

نایم يریگردو  فالتخا  تدش  يرشخمز , 
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ینناب اولاق  تلق  ایفنح  ناف  ملـسا  یل  هنامتک  متکاو  هب  حـبا  مل  یبهذـم  نع  اولاـس  اذا  تسا :  هدیـشک  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  ار  بهاذـم 
مهل حـیبا  ینناب  اولاق  تلق  ایکلام  ناو  مرحت  تنبلاو  تنبلا  حاکن  حـیبا  ینناب  اولاق  تلق  اـیعفاش  ناو  مرحملا  بارـشلا  وهو  ـالطلا  حـیبا 

بهذم زا  رگا   _ 1 (( 337  )) مهفیو يردـی  سیل  شیت  نولوقی  هبزحو  ثیدـحلا  لها  نم  تلق  ناو  (( 336  )) مه مهو  بالکلا  لکا 
 . تسا نامتک  نیا  رد  یتمالس  هک  هدرک  نامتک  هکلب  درک , مهاوخن  اشفا  ار  نآ  دنسرپب , نم 

تسا مارحو  هدوب  بارش  یعون  نآ  هک  یلاح  رد   , مناد یم  لالح  ار  الط  نم  تفگ :  دنهاوخ  میوگ  یفن  ار ح_ دو  _ر خ_ گا  _ 2
.

اب جاودزا  هک  یتروص  رد  مناد ,  یم  لالح  ار  دوخرتخد  اب  جاودزا  نم  هک  تفگ  دـنهاوخ  میوگ ,  یعفاـش  ار  دو  _ر خ_ گاو  _ 3
 . تسا مارح  رتخد 

.دنا نانچو  نینچ  اهنآو  مناد ,  یم  لالح  ار  گس  تشوگ  ندروخ  نم  هک  تفگ :  دنهاوخ  ممانب  یکلام  ار  دوخ  رگاو   _ 4

كردو دـناد  یمن  يزیچ  هک  تسا  زب  کی  وا  تفگدـنهاوخ :  منک  دادـملق  اـهنآ  بزحو  ثیدـح  _ل  ها زا  ار  دو  _ر خ_ گاو  _ 5
.دنک یمن 

ای اهنآ  رابخااریز  تسا ,  لکشم  رایـسب  هناگراهچ  بهاذم  همئا  خیرات  هرا  _ برد ب_ح_ث  هناگراهچ :  بهاذم  ياسؤر  اب  ینخس 
 . دنتفگ یم  نخس  نانآ  هیلع  هک  اهنآ  نانمشد  فرطزا  ایو  هدش ,  لقن  هدننک  ولغو  بصعتم  نارادفرط  هار  زا 

.دیسر يا  هنافرط  یبو  ملاس  هاگدید  کی  هب  ناوت  یم  تمحز  هب  فلاخمطخ ,  ود  نیا  نایمو 

يارب رابخا  لعج  هب  راداو  ار  یبهذم  ره  ناوریپ  یبهذم ,  بصعت  دیوگ : یم  _ي_ن  ما _م_د  حا
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نیازا کی  ره  هرابرد  (ص )  ربماـیپ نداد  تراـشب  زا  ربخ  هک  تسا  یثیداـحا  هلمج  نیا  زاو  هدومن ,  دوخ  بهذ  شزرا م_ ندرب  ـالاب 
رارق اهنآ  رد  ار  دوخ  ملع  نئاز  _د خ_ نواد خ_ تسا :  هدومرف  قارع  لها  هراـبرد  (ص )  ربماـیپ هک ,  تیاور  نیا  دـننام  تسا ,  همئا 

 . تسا هداد 

هب دـنوادخ   , هفی _ن_ حو _ با وا  _ن_ي_ه  كو _د , مآ _د  هاو _ت خ_ نب ث_با ناـمعن  ماـن  هب  تما  نیا  زا  يدرم  هـکنیا :  اـیو 
 . هر _ي_ غو...در دهاوخ ك_ ایحا  مالسا  رد  ارم  تنس  وا  تسد 

 . تسا هداد  تراشب  هفینحوبا  هرابرد  تاروت  هک  دندرک  اعدا  یتح 

.درک یمن  اود  ار  يدرد  نانخس  نیا  دنچ  ره  هدرک ,  لمع  نینچ  کلام  هرابرد  اهیکلامو  یعفاش  هرابرد  اه  یعفاش  نینچمه 

ماما يارب  يدیدج  لیاضف  دمآ , یم  هک  یلـسنره  اریز  هدوب ,  لکـشم  همئا  نیا  زا  کی  ره  حیحـص  خـیرات  یـسرربرطاخ  نید  _ بو
(( . 338  )) درک یم  حرطم  دوخ 

بقا نا ف_ي م_ن_ _ جر _م_ لا دو  ع_ق_ هلمج :  زا  تسا ,  هدمآردریرحت  هب  باتک  نیدـنچ  ییاهنت  هب  هفینحوبا  لیاضف  هرابرد 
خیـش زا  ناـمعنلا  بقاـنم  یف  نا  _ب_س_ت_ لا _ي ,  مزراو زا خ_ هفینح  یبا  بقاـنم   , يواـحط رفعج  وـبا  زا  ناـمعنلا  هفینح  یبا 

 .. . يرشخمز زا  نامعنلا  بقانم  یف  نا  _ن_ع_م_ لا قئاقشو  افولا  یبا  نب  رداقلادبع  نیدلا  یحم 

 . هریغو

هچ هب  الاو  اهنآ , همئاو  بهاذم  هرابرد  لادـجو  فالتخاو  هفینح ,  وبا  هب  بصعتوولغ ن_س_تب  تدـش  رب  دراد  تلالد  اهنیا  لاثما 
ود نیا  نایم  رد  نونکا ,  تسا !؟  هدماین  زین  نیدشار  يافلخ  هرابرد  یتح  اهنآ  هباشم  هک  دـنا , هدرک  فیلات  باتک  ردـقنیا  يا  هزیگنا 

تـسدب اهنآ  ياهلاکـشاو  بهاذم  خیرات  زا  هنافرط  یب  یهاگدید  مینک  یم  یعـس  ییوگدبطخو ,  ولغ  طخ  رگیدـکی , فلاخم  طخ 
 . میروآ

هفینح وبا  یگدنز  هفینح - :  وبا  ماما 

نب نامعن  وا  مان 
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 . تسا تباث 

 . تسا هدرک  تافو  داد  رد ب_غ_ ير  لاس 150 ه_ج_ ردو  دلوتم , ناورم  نب  کلملادبع  تفالخ  مایا  رد  يرجه  لاس 80  رد 

یم لیکـشت  نآ  رد  یملع  تاـسلج  هک  دوب  قارع  گرزب  ياهرهـشزا  یکی  هفوکو  درک , یم  یگدـنز  هفوک  رد  جاـجح  دـهع  رد  وا 
 . تسا زیگنا  تفگش  نامز  نآ  رد  دئاقع  لوصاو  ملع  تسایس ,  هرابرد  راک  _ فا دروخربو  اهرظن  فالتخا  تدش.دش 

نآ ردو  هتسویپ  هقف  هقلح  هب  سپـس  تخادرپ ,  هرظانم  هبو  هداد  ناشن  غوبن  دو  زا خ_ لد  _ جو مال  _ كرد هفینح  وبا  يوج  نینچ  رد 
 . تفای صص  ت_خ_

 . دو وا ب_ نادرگاش  نیرتشوه  اب  زاو  يرجه  يافوتم 120  نامیلس  یبا  نب  دامح  درگاش  وا 

 . روهشم ش_د وا  مانو  هتفرگالاب  وا  هزاوآ  هدش ,  لوغشم  سیردت  هب  دوخ  هفینح  وبا  دامح , تافو  زا  سپ 

 . _ت سا هد  _ ناو سرد خ_ نارگیدو  هنیدم  رد  رمع  نبا  يالوم  عفان  هکم ,  رد  حابر  نب  ءاطع  دننام  زین  يرگید  دیتاسا  دز  وا ن_

 . دوب نامیلس  نب  دامح  مزالم  رتشیب  _ي  لو

 . تسا هدرک  تیاور  زین  ع )   ) قداص ماما  شدنزرفو  رقاب  دمحم  ماما  دننام  تیب  لها  زا  وا 

هفینح وبا  هقف 

هدرکن نیود  ار ت_ هقف  وا  دـیآ , یم  تسدـب  شنادرگاـش  هار  زا  هچنآ  رگم  تسین  سرتـسد  رد  هـفینح  وـبا  زا  یـصا  ف_ق_ه خ_
 . تسا هتشونن  ار  دوخءارآ  زا  يزیچو 

: زادـنترابع اهنآو  دـندرک , رـشتنمو  هدومن  ار ب_ر پ_ا  وا  _ب  هذ _ه_ا م_ نآ زارفن  راهچ  هک  تسا  هتـشاد  يدایز  نادرگاش  یلو 
 . يؤلؤل دایز  نب  نسحو  ینابیش ,  نسح  نب  دمحم  رفز , فسویوبا , 

سابع ینب  دییات خ_ل_ف_يا  دروم  اریز  هتشاد ,  یفنح  بهذمرـشن  رد  یگرزب  شقن  میهاربا  نب  بوقعی  فسوی  وبا  اهنآ  نایم  زا 
یسابع دیشرو  يداه  يدهم ,  دهع  ردو  هتفرگ  رارق 
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 . تسا هت  _ شاد هد  ار ب_ه ع_ه_ یئاضق  هاگتسد  تسایر 

 . دنک هدافتسا  اهرهش  رد  یف  _ب ح_ن_ هذ رشن م_ يارب  تیعقوم  نیا  زا  تسناوتو  هدوب  برقم  رایسب  دیشرلا  نوراه  دزن  وا 

یم همشچ  رس  وا  تردق  زا  یفنح  بهذم  تردق  اذلو  , داد یم  ماج  _ نا درک  یم  نییعت  ار  اهنآ  دوخ  هک  یتاضق  طسوت  ار  راک  نیاوا 
 . تفرگ

 . دوب هاضقلا  یضاق  هفیلخ  هس  نامز  رد  فسوی  وبا  دیوگ : هراب م_ي  نیا  رد  ربلادبع  نبا 

 . تفرگ هدهع  هب  دیشر  سپسو  يداه  وا  زا  سپو  یسابع  يدهم  مایا  رد  ار  تواضق 

اذـل درک , یم  میرکتو  لیلجت  رای  ار ب_س_ وا  _ي_د  شرو هدو  رادروخرب ب_ ییالاب  تیعقومو  مارتحا  زا  دیـشر  دزن  فسوی  وبا 
رایتخا رد  هک  یطلـستو  تردق  زا  وا  دربب , الاب  ار  وا  ماق  _ مو _ت_ه  شاد هدـنز ن_گ_ه  ار  هفینح  وبا  دای  تسناوت  تردـق  مامت  اب 

(( . 339  )) دومن یم  هدافتسا  هفینح  وبا  غیلبت  يارب  تشاد 

_ع جر ناو م_ وا ب_ه ع_ن_ تافیلات  درک , يراکمه  وا  بهذمرشن  رد  هفینح  وبا  درگاش  رگید  ینابیش  نسح  نب  دمحم  نینچمه 
ثیدح وا  کلامو ,  یعاز  وا  يروث ,  دننام  هدناوخ  سرد  زین  نارگید  دزن  ینابیش  دنچ  ره  دیآ  یم  رامشب  هفینحوبا  هقف  _ل_ي  صا

.داد تلاخد  يار  لها  هقف  رد  ار 

_و با نا  _ مز رد  وا  تخاس ,  رـشتنم  دوخ  نابز  اب  ار  يو  بهذـم  تسا ,  هفینح  وبا  ناراـی  نیرت  یمیدـق  زا  هک  لیذـه  نب  رفز  _ا  ما
 . درک یم  هدافتسا  رایسب  سایق  زاو  هدش  هرص  _ي ب_ ضا ح_ن_ي_ف_ه ق_

یلا نیلثاـملا  رفز  وا  هفینح  یبا  مثا  کـیلعف  ینتثدـح  اـمب  اباذـک  تنک  نا  تسا :  هتفگ  وا  مذ  رد  هنوـگنیا  یکلاـم  لدـعم  نب  دـمحا 
غورد يدرک  لقن  نم  يارب  هک  یبلطم  رگا  ربخلاب  کسمتلا  نع  نیبغارلاوادمعت  سایقلا 
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.داب وت  هدهع  رب  رفزو  هفینح  وبا  هانگ  سپ  دشاب ,

.دندرک یم  يراددوخ  ثیدح  هب  کسمت  زاو  هدروآ  سایق  هب  ور  ادمع  اهنآ 

رواسم هک  تسا  هدمآ  هحفـص 408  دیرفلا  دقعلارد  دش , یم  هتفرگ  شنارایو  هفینحوبا  رب  هک  دوب  یبیع  نیر  _ تد سا ب_ ق_ي_
مهبساکم تماق  ذا  قوسلا  نم  اوماق  سییاقملا  باحصاب  انیلب  یتح  هعـس  یف  مویلا  لبق  نیدلا  نم  انک  تفگ :  نینچ  هفینح  وبا  هرابرد 

 . میدش سایق  لها  راتفرگ  هکنآ  ات  میتشادن ,  دوخ  نید  رد  يدوبمک  نیا  زا  لبق  ام  سؤبلاو  دهجلا  دعب  يارلا  اولمعتساف 

.رقفو ییاونیب  زا  سپ  دنتخادنا  راک  هب  ار  يار  سپ  تشادن  قنور  اهنآ  رازاب  اریز  دندرک  اهر  ار  رازاب  اهنآ 

دنچ سپـس  مینک ,  یم  یـضار  ار  وـت  اـم   , يدرک یئوگدـب  اـم  زا  رواـسم , يا  تـفگ :  هدرک ,  تاـقالم  ار  وا  هـف  _و ح_ن_ي_ با
زارط نم  دالت  حیحـص  سایقمب  مهانیتا  هفیرط  ایتفلا  نم  هدـببانوسیاق  اموی  سانلا  ام  اذا  تفگ :  نینچرواسم  هاگنآ  داد , وا  هب  یمهرد 

ساـیق اـم  زا  يوـتف  ندروآ  تسدـب  يارب  مدر  يزور م_ _ر  گا هفیحـص  نـم  ربـحب  اـهتبثاواهاعو  اـهب  هـیقفلا  عمــس  اذا  هـفینح  یبا 
دونشب ار  اهـسایق  نآ  هیقف  رگا  میروآ ,  یماهنآ  يارب  هفینح  وبا  _ه_يا  سا عون م_ق_ي_ زا  لیـصاو  حیحـص  سایقمام  دنتـساوخ ,

.درک دهاوخ  تبث  يا  هفیحصرد  ار  نآو  هتفریذپ  ار  اهنآ 

هزربم راثآواهیف  هّللا  لوقب  مهانیتا  هفیخـس  هنه  هعدـبب  ءاجو  سایق  نع  مصاـخ  يارلا  وذ  اذا  دـنتفگ : وا  باوج  رد  ثیدـح  باحـصا 
ادخ لوق  لباقم ,  رد  ام  دنزاسب , دوخ  زا  شزرا  یب  یتعدبو   , هتخادرپ ام  اب  همصاخم  هب  سایق  اب  دنتـساوخ  يار  باحـصا  رگا  هفیرش 

 . میروآ یم  ار  يوبن  فیرش  ثیداحاو 

بهذم هک  یئاملع  هک  تسا  نیا  بیجع 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


لقتـسم یئاملع  هکلب  دـندو , _و ح_ن_ي_ف_ه ن_ب_ با ءارآ  دـلقم  دوخ  دـندومن , نیودـت  ار  نآو  هداد  رارق  لـصا  ار  یفنح 
لوق راهچ  هلاسم  کی  يارب  یفنح  ياهباتک  مینیب  یم  اذـلو  دـندوب , فلاـخم  یهاـگو  قفاوم  هفینح  وبا  دوخ  داتـسا  اـب  یهاـگ  هدوب , 

.رفز زا  یلوقو  , دمحم زا  یلوق  فسوی ,  وبا  زا  یلوق  هفینح ,  وبا  زا  یلوق  دنا , هدروآ 

تسا هتشگرب  لاوقا  نیا  زا  وا  يار  هکنیا  رب  ینبم  دوخ  فلتخم  لاوقا  دندرک  یعس  اه  یفنح  زا  یـضعب  دیوگ : یم  يرـضخ  همال  ع_
 . تسا همئا  نیا  خیرات  رد  شحافررایسب ,  هابتشا  دنا  هدرک  لقن  ناشیاهباتک  رد  اهنآ  هک  ار  هچنآ  یلو  دننادرگرب , ماما  هب  یگمهار 

_ت_ه شاد مـالعا  ار  دوـخ  فلاــخم  رظن  تحارــصاب ,  سپــس  لــقن ,  ار  هـفینح  وـبا  يار  جارخ  باــتک  رد  فـسوی  وـبا  ــالث  م_
 . دیو _ي گ_ مز ار ن_ي_ فال  _ب_ب خ_ سو

یم باـختنا  ار  یلیل  یبا  نبا  رظن  يار ,  ود  ره  لـقن  زا  سپ  اـنایحاو  , دـنک یم  لـمع  نینچ  زین  یلیل  یبا  نباو  هفینح  وبا  باـتک  رد  وا 
, دـهد یم  رظن  اـهنآ  فـالخ  تحارـص  هبو  هتفگار  دوخ  لاوـقاو  فـسوی  وـباو  ماـما  لاو  _ قا دو  ياـهباتک خ_ رد  زین  دـمحمو.دنک 
وا بهذم  ءزج  دناوت  یمن  هدیشک  تسد  اهنآ  زا  وا  هک  یئارآ  سپ  (( , 340  )) دنیوگ یم  اهنآ  هک  دوب  هنوگنآرگا  هکنآ  رب  فاضمو 

.دیآ رامشب 

_ت سد زا ب_ لها ح_ج_ زا  هک  یثیداحا  رطاخ  هب  مهنآ  , دنا هتـشگرب  ماما  ءارآ  یـضعب  زا  دمحمو  فسوی  وبا  هک  تسا  ملـس  م_
(( 341  )) دنا هدوبن  وا  دلقم  میدرب ,  مان  هفینح  وبا  زا  سپ  ار  اهنآ  هک  نایفنح  همئا  هک  تسا  ملسم  یخیرات  رظنزا  نیاربانب  _د , ندروآ

.

ردو تفای ,  هعسوتو  رشتنم  وا  باحصا  شالت  اب  یفنح  بهذم  هکنآ  هصالخ 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


هک هدرک  سیسات  ءاهقف  زا  يا  هعومجم  ار  یفنح  بهذم  نیاربانب  درک , کمک  اهنآ  هب  مکاح  هاگتـسد  رد  فسوی  وبا  ذوفن  هراب  نیا 
 . دشاب هدش  سیسات  هفینح  وبا  ینعی  ماما  کی  طسوت  هکنیا  هن  تسا ,  هدوب  لقتس  دو م_ يار خ_ ره ي_ك ب_

.درادن یهیجوت  چیه  راک  نیا  دننادرگرب , وا  دوخ  هب  ار  زیچ  همه  دننک  یم  یعس  اه  یفنح  هکنیا  اما 

هفینح وبا  رب  ییاهلاکشا 

 , قیدنز ار  وا  هک  میبای  یم  لداع  ءاملع  زا  ار  وا  نیرـصاعمزا  يرگید  هورگ  میراذـگ ,  رانک  ار  هفینح  وبا  هرابرد  ناگدـننک  ولغ  رگا 
(( . 342  )) دنا هدرک  دادملق  نامیا  یبو  نید  یب  تنسو ,  باتک  فلاخم  نید ,  ماظن  زا  جراخ  هدیقع ,  رد  دساف  قح ,  هار  زا  جراخ 

هدات _ سر هفینح ف_ وبا  لاـبند  هبو  هدرک ,  عاـمتجا  یلیل  یبا  نباو  حـلاص  نب  نسح  کیرـش ,  يرو ,  نا ث_ يزور س_ف_ي_
تسا هدروخ  بارش  شردپرس  هساک  ردو  هدرک ,  عامج  دوخ  ردام  اب  هتشک ,  ار  دوخ  ردپ  هک  یسک  هرابرد  وت  رظن  دندیسرپ : وا  زاو 

؟  تسیچ

 . تسین لوبقم  وت  زا  یتداهش  چیه  تفگ :  یلیل  یبا  نبا  تسا ,  نمؤم  تفگ :  وا 

(( . 343  )) تفگ مهاوخن  نخس  الصا  وت  اب  نیا  زا  سپ  تفگ :  وا  هب  يروث  نایفس 

تارج ادخ  هیلع  ردقنآ  هک  مدیدن  هفینح  وبا  دـننام  یـسک  تفگ :  وا  هک  دـنک  یم  لقن  هنییع  نب  نایفـس  زا  راشب  نب  _ي_م  هار _ با
 . دشاب هتشاد 

درک یم  هیجوت  دوخ  ملع  قـبط  ار  نآو  هتفگ  لـثملا  برـض  هّللا  لوـسر  ثیدـح  يارب  هفینح  وـبا  هک :  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  مهزاـب 
(( . 344 ))

؟  دوب یئجرم  هفینح  وبا  ایآ  دندیسرپ : فسوی  وبا  زا 

يرآ تف :  گ_
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؟  دوب یمهج  دنتفگ : , 

؟  تسا هنوگچ  وا  هب  تبسن  وت  رظن  دنتفگ : يرآ ,  تفگ : 

ار تسردان  نخـس  رهو  هتفریذپ  ار  وا  بوخ  نخ  ه_ر س_ دو , سرد ب_ _و ح_ن_ي_ف_ه ف_ق_ط ي_ك م_ با تفگ : 
(( . 345  )) مینک یم  در 

_ي_د لو میراد !...  نارگید  زا  يراظتنا  هچ  رگید   , شبهذم رشانو  شدرگاش  وا , هب  دارفا  نیرت  برق  _ت ن_ظ_ر م_ سا _ن  يا
؟  دوش یم  هدرب  امش  رهش  رد  هفینحوبا  زا  یمان  ایآ  تفگ :  نم  هب  سنا  نب  کلام  دیوگ : یم  مل  ب_ن م_س_

(( . 346  )) درادن یگدنز  شزراامش  رهش  سپ  تفگ :  يرآ ,  متفگ : 

وا زا  اـم  ترفن  _ي  لو میهد ,  یم  رظن  اـم  همه  داد , یمرظن  ارچ  هک  میریگ  یمن  لاکـشا  هفینح  وـبا  هب  اـم  دـیوگ : _ي م_ي  عاز وا 
(( . 347  )) داد یم  يار  ثیدح  فالخ  وا  یلو  دیسر  یم  وا  تسدب  (ص )  ربمایپ ثیدح  هک  تسا  نیا  رطاخب 

ءافعـض _ لا دو  باـتک خ_ رد  وا  تسا ,  يراـخب  لیعامـسا  نب  دـمحم  دـنا  هدرک  در  ار  وا  هـک  یناـسک  زا  دـیوگ : یم  ربلادـبع  نـبا 
نب ذاعمو  دـیع  زا ي_ح_ي_ي ب_ن س_ دامح  نب  میعن  یفوک ,  تباث  نب  ناـمعن  هفینح ,  وبا  دـیوگ : یم  (( 348  )) نوکورتملاو

هک دندرک  راداو  ار  هفی  _و ح_ن_ با را  _ بود تفگ :  یم  نینچ  هک  میدینـش  يروث  نایفـس  زا  دنتفگ : اهنآ  هک  دنک  یم  لقن  ذاعم 
 . دنک هبوت  رفک  زا 

ار مالـسا  وا  تفگ ...:  وا  , دـندروآ ار  هفینح  وـبا  گر  مدو ك_ه خ_ب_ر م_ هـنییع ب_ نـب  نایفـس  دزن  دـیوگ : یم  يرازف  مـیعن 
يراخب هچنآ  تسا  نیا  تسا ,  هدـماین  ایند  هب  مـال  _ سا رد  وا  زا  _ر  ترور نو ش_ _ن_ ت_كا درک , یم  بارخ  نوتـس  هب  نوتس 

(( . 349  )) تسا هدروآ  وا  هرابرد 

دوراج _ لا _ن  با
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 . تسا لیخت  تباث  نب  نامعنوا  ثیداحارثکا  دیوگ : یم  نوکورتملاو  ءافعضلا  دوخ  باتک  رد 

 . تسا هدرک  لمع  اهنآ  فالخ  هفینحوبا  هک  ما  هدید  هّللا  لوسر  زا  ثیدح  تسیود  دیو : حار م_ي گ_ _ي_ع ب_ن ج_ كو

هک هنوگنیا ن_ي_س_ت  تفگ :  ینک ,  یم  لمع  هفینح  وبا  لوق  هب  وت  هک  دـنیوگ  یم  مدرم  دـنتفگ : كرا  _ن م_ب_ با ب_ه 
(( . 350  )) میتخانشار وا  هک  هاگنآ  ات  میتخانش ,  یمن  ار  وا  هک  میتفر  یم  وا  غارس  هب  یتقوام  دشاب , تسرد  مدرم  نخس  مامت 

ياهلا _ك_ شا هکلب  تسا ,  هدوبن  لوقعم  دودـح  زا  جراـخو  ازـسان  شحف ,  اـهنآ  تسا ,  هناـفرط  یب  ءارآ  نیا  هک  تسا  _ح  ضاو
وا هرابرد  املع  يار  هب  اـهنتو  هدیـشوپ ,  مشچ  شناوریپولغو  شنانمـشد  ياـهینابز  دـب  زا  دروم  نیا  رد  اـم  تسا ,  هفینحوبا  رب  یملع 
 , هقف رد  وا  زا  رترب  هکیلاح  رد  دشاب  ماما  تسناوت  وا  هنوگ  سپ چ_ تسا ,  یفاک  وا  تیـصخش  در  يارب  ءارآ  نیا  هک  میدرک ,  افتکا 

.!؟ دنک یمن  هک  اهراک  هچ  تسایسو  تسا ,  تسایس  وا  نابیتشپ  یلو  !؟  تشاد دوجو  تلادعو  ملع 

 ( ع  ) قداص ماما  اب  هفینح  وبا 

لوا تمسق 

ار _ يز هدافتـسا ك_ن_د  ع )   ) قداـص ماـما  تسکـش  يارب  وا  زا  تساوخ  روصنم  دوـب , يوـق  هرظاـنمو  لدـج  رد  هفین  _و ح_ با
 , هفوک یملع  ياه  هقلحدـنی  هک ب_ب_ دوب  راوشد  روصنم  ياربو  دوب , هتفر  الاب  وا  هزاوآو  رـشتنماج  همه  رد  قداـص  ما  _ ما ما  ن_

هنیدم زاار  ع )   ) ماما دش  ریزگان  روصنم  اذل  دن , _ ب_شا ع )   ) قداص دمحم  نب  رفعج  ماما  هسردم  ياه  هبعـش  مقو ,  هنیدـم  هکم , 
قداص ماما  ات  دـنک , لاؤس  ماما  زا  یمومع  یـسلجم  ردو  هیه ,  _ي ت_ سا _ سا یلئاسم  اـت  تساوخ  هفینح  وبا  زاو  هدروآ  هفوک  هب 

 ( (ع
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.دهاکب وا  ناش  زاو  هدومن  لجخار 

ب_ه _ت ,  ساو ار خ_ وا  روـصنم  یتـقو  مدـیدن ,  قداصدـمحم  نب  رفعج  زا  ملعا  ار  یـسک  هقف  رد  نم  دـیوگ : یم  هـفینح  _و  با
نمو نک ,  هیهت  وا  يارب  يراوشد  لئاسم  سپ  هدش ,  دـمحم  نب  رفعج  هتفیـش  مدرم  هفینح ,  وبا  يا  تفگوداتـسرف :  نم  لا  _ب_ ند

 . مدرک هدامآ  ار  هلاسم  لهچ 

دم مدش ج_ع_ف_ر ب_ن م_ح_ هک  سلجم  دراو  متفر ,  هریحرد  وا  دزن  نم  داتسرف , نم  لابند  هب  روصنم  ینعی  رفعج  وبا  سپس 
وبا تبیه  زا  شیب  ارم  قداص  دمحم  نبر  تبیه ج_ع_ف_ داتفا , وا  هب  هک  ممشچ  دوب , هتسشن  روصنم  تسار  تمـسرد  هک  مدید  ار 
نیا هّللادبع ,  ابا  ای  تفگو :  قداص  ماما  هب  درک  ور  سپس  متسشن ,  درک  هراشا  نم  هبو  هدرک  مالـس  روصنمرب  تفرگ ,  روصنم  رفعج 

 . تسا هفینح  وبا 

ار یـسک  هاگره  دنیوگ ك_ه  یم  وا  هرابرد  شموق  هچنآدوبن  دنیاشوخ  وا  يارب  ایوگ  تسا ,  هدـمآ  ام  دزن  يرآ ,  تفگ :  رفع  ج_
حرطم هّللاد  _ي ع_ب_ با دو ب_ر  لاؤس ه_يا خ_ زا  هفینح ,  وبا  يا  تفگو :  نم  هب  درک  ور  روصنم  سپـس  , دسانـش یم  دـنیبب 
هنیدم لها  دـیئوگ , یم  هنوگنیا  ش_م_ا  م_ي گ_ف_ت :  داد , یم  باوج  واو  مدرک  یم  لاؤس  يرگید  زا  سپ  یکی  نم  نک , 

مامت ات  میداد  همادا  ام  دوب , همه  فلاخم  ایو  اهنآ  قفاوم  ای  ام , قفاومانایحا  شدوخ  رظنو  میئوگ ,  یم  نینچ  امو  دـنیوگ  یم  هنوگنیا 
.دش مامت  لاؤس  لهچ 

(( . 351  )) دشاب ملعا  مدرم  تافالتخا  رد  هک  تسا  یسک  مدرم  همهزا  ملعا  میتفگن  رگم  دیوگ : یم  هفینح  وبا  سپ  س_

سایق زا  ار  هفینح  وبا  هشیمه  ع )   ) قداص ماما 
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 , ینک یم  ساـیق  دوخ  يار  اـب  ار  نید  هک  ما  هدینـش  دـیو : ناـشیا م_ي گ_ تسا ,  هدومن  یم  ضارتعاوا  هب  ادـیدشو  هدرک ,  یهن 
(( . 352  )) دوب سیلبا  درک  سایق  هک  یسک  نیلوا  نکن ,  نینچ 

هتـس ار ش_ك_ وهآ  کـی  يوـلج  نادـندراهچ  هک  یمرحم  هراـبرد  وـت  رظن  هفینح ,  وـبا  يا  تفگ :  وا  ه_م_چ_ن_ي_ن ب_ه 
ياراد وهآ  هک  یناد  یمنزوـنه  یلو  ینک  یم  یگنرز  ياـعدا  وـت  تفگ :  مناد ,  یمن  هّللا ,  لوـسر  نبا  اـی  تفگ :  تسیچ !؟  دـشاب 

(( . 353  )) دراد نادند  ود  اهنت  وا  تسین ,  ولج  رد  نادند  راهچ 

نبا هب  ناشیا  دندش , دراو  قداص  دمحم  نب  رفعج  رب  یلیل  یبا  نباو  همربش  یبا  نب  هّللادبع  هفینح ,  وبا  هک :  درک  تیاور  میعن  _و  با
؟  هدمآ وت  هارمه  هک  تسیک  نیا  تفگ :  یلیل  یبا 

.دراد رظن  تقدو  تریصب  نید  رد  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ : 

؟  دنک یم  سایق  دوخ  يار  اب  ار  نید  روما  دیاش  تفگ : 

؟  تسیچ وت  مسا  تفگ :  هفینح  وبا  هب  رفعج  يرآ  تفگ : 

 . نامعن تفگ : 

یب راهظا  اهلاؤس  همه  زا  هفینح  وبا  درک , ییاه  لاؤسوا  زا  ترـضح  سپـس  ینادـب ,  يزیچ  هک  دـهد  یمن  ناشن  وت  رهاـظ  تف :  گ_
 . تفگ وا  هب  ار  اهلاؤس  باوج  ماما  دومن , یم  یعالطا 

_ه يار نیدــلا ب_ رما  ساـق  نـم  لوا  دوـمرف : ص )   ) هـّللا لوـسر  هـک  درک  تـیاور  مدــج  زا  مردــپ  ناـمعن ,  يا  دوـمرف : هاــگنآ 
 . دوب سیلبا  درک  سایق  دوخ  يار  اب  ار  نید  روما  هک  _ي_ن ك_س_ي  لوا _ل_ي_س :  با

 , مرتهب وا  زا  نم  تفگ :  وا  نک ,  هدجس  مدآ  يارب  : دومرف وا  هب  دنوادخ 
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 . يدرک قلخ  كاخزا  ار  واو  شتآ  زا  ارم 

ناوریپزا وا  اریز  دزاس , یم  روشحم  سیلبا  اب  تمایق  زور  ار  وا  دنوادخ  , دـیامن سای  دو ق_ يار خ_ ار ب_ا  _ن  يد ره ك_ه  سپ 
 . سایق رد  تسا  سیلبا 

وا شیاهسایق  يدا  _ يز ببـسب  وا  نانمـشدو  هدوب ,  سایق  شهاگ  هیکت  هفینح  وبا  هک  تسا  نیا  بیجع  دیو : يزار گ_ ف_خ_ر 
ای هتـشون ,  سای  _ب_تا ق_ ثارد گر  کی ب_ هک  تسا  هدرکن  لقن  شنادرگاش  زا  ای  وا  زا  یـسک  یلو  , دـننک یم  شنزرـس  ار 

ساـیق در  رد  دوـخ  ناـفیر  لـئالد ح_ باو  _ت_ي ج_ حو نآ ,  رب  یتـجح  رکذ  هب  دـسر  هچ  هدرک  حرطم  يا  ههبـش  نآ  ریرقت  رد 
(( . 354  )) تسا یعفاش  هدروآ  لیلدو  هدرک  ثحب  هلاسم  نیا  رد  هک  یسک  نیلوا  هکلب  تسا ,  هدادنار 

زا سپ  صوصخ  هب  یعرـش ,  ماکحا  طابنتـسا  حیحـص  ياههار  تمـس  هب  ار  تما  ع )   ) قداـص ماـما  مینیب  یم  _ن س_بب  يد ب_
 . هدومن هیجوت  عیرشت  رداصم  زا  یکی  ناونع  هب  سایق  هب  لمع  ندش  رشتنم 

 . تسا هفینحوبا  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدمآ ,  نوریب  دهتجمو  ملاع  نارازه  ع )   ) قداص ماما  بتکم  زاو 

نآ رگا  نامعنلا :  کلهل  ناماعلا  الول  دیوگ : یم  هراب  نیا  ردو  هدرک  هدافتسا  هنیدم  رد  ع )   ) قداص ماما  رـضحم  زا  لاس  ود  تدم  وا 
.دوب هدش  كاله  نامعن  دوبن , لاس  ود 

ربماـیپ رتـخد  دـنزرف  يا  موـش  وـت  يادـف  هـلمج :  نـیا  اـب  رگم  در  رد م_ج_ل_س خ_ط_با ن_م_ي ك_ ار  تر  وا ح_ض_
(( . 355 ))

: دنک یم  نایب  نینچ   ( ع  ) قداص ماما  دزن  هفینح  وبا  يدرگاش  هرابرد  يدنج  میلحلا  دبع 

_ن ير _ت_ گرز هک ب_ دـشاب  راـختفا  یعفاـش  ياربرگاو  هدوـب ,  یعفاـش  داتـسا  نیرتـگرزب  هک  دـشاب  راـختفا  کـلام  يارب  رگا 
لبنح نبا  دا  _ت_ سا
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لها هناگراهچ  بهاذـم  هقف  قداص  ماما  يدرگاش  یلو  دنداتـسا , ود  نآ  درگاش  هک  دـشاب  راختفا  درگاـش  ود  نیا  ياربرگاو  تسا , 
هالصلا هیلع  شدج  ملع  غلبم  ناشیا  اریز  , دوش یمن  دایزو  مک  قداص  ماما  تارا  _ت_خ_ فا اما  تسا ,  هدومن  راختفازا  رپ  ار  تنس 

 . تسا مدرم  مام  يارب ت_ مالسلاو 

دنا هدـش  کـیدزن  ماـقم  نیا  بحاـص  هب  هک  تسا  اـهنآ  يارب  یتفارـشوا  دزن  تنـس  لـها  همئا  يدرگاـشو  تـسا ,  وا  ماـقم  تماـماو 
(( . 356 ))

نا ب_ه _م_ن_ شدو تسا ,  تمکح  ندعمو  تیب  لها  ملاع  وا  راختفا , لباق  تسا  یفرش  ع )   ) قداص ماما  اب  ینیـشنمه  اع , _ قاو
ناـمز لـها  ملعا  تسا  هتفرگ  ارم  يولگ  هک  یناوختـسا  نیا  دـیوگ : یم  روص  م_ن_ _د , نا هدر  فار ك_ _ت_ عا وا  ف_ض_ل 

.ار ایند  هن  دهاوخ  یم  ار  ترخآ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا , 

ار وا  رو  _ت_ سدو هدوـب  وا  میلـست  دـیاب  هکلب  تسینوا ,  ینیـشنمه  هب  فرـشتو  وا  لـضف  هب  فارتـعا  اـهنت  تـسا  مـهم  هـچنآ  یلو 
هدـــــیدر بـــــجاو گ_ ناـــــم  _د ب_ر ه_ر م_س_ل_ نواد فر خ_ زا ط_ وا  زا  _ت  _عا طاار _ يز در , _ت ك_ _عا طا

ربارب رد  میلـست  هب  رـضاح  هفینح  وبا  هنافـساتم  یلو  دـیآ , یم  تسدـب  یتیب  لها  یترتعو  هّللا  باتک  نیلقث  ثیدـح  زا  هک  هنوگنامه  ,
 ( ص  ) هّللا لوسر  ثیداحا  اب  بیترت  نیدـبو  , درک یم  ساـی  نید ق_ ردو  هداد  يوتف  دوخ  يار  اـب  لقتـسم  روط  هب  اذـلودوبن  ناـشیا 

هفینح وباو  ع )   ) قداص ماما  نایم  يا  هرظانم  اب  ار  ثحب  نیا  م_ن  تفریذپن !...  ار  اهنآ  زا  يزیچ  ثیدح  هدفهزجو  دـیزرو  تفلاخم 
؟  یتسه هک  وت  دومرف : ماما  دوب , ع )   ) قداص ماما  دزن  هفینح  وبا  يزور  مهد ,  یم  همتاخ 

 . هفینح وبا 

؟  قارع لها  یتفم 

؟  یهد یم  يوتف  هچ  هب  يرآ 

هب
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؟  یناد یم  ار  ادخ  باتک  ایآ  ادخ  باتک 

؟  نآ خوسنمو  خسان  .. .

؟  نآ هباشتمو  مکحم  .. .

رارق نآ  رد  بسانتم  ياه  هلـصافو  (( : 357  ( )) نینمآ امایاو  یلایل  اهیف  اوریـس  ریـسلا  اهیف  انردقو   ) هفیرـش هیآ  نیا  هرابرد  سپ  يرآ 
 . دینک ترفاسم  تینما  رد  اهزورو  اهبشاجنآ  رد  میداد , 

؟  تسا ییاج  هچ  نیا 

 . هنیدمو هکم  نایم 

 . ..ادخ هب  ار  امش  تفگو :  درک  هاگن  سلجم  فرط  ود  هب  ماما 

؟  دراد دوجو  يدزد  ربارب  رد  دوخ  لام  ربو  لتق ,  ربارب  رد  دوخ  ناجرب  ینما  ان  ایآ  دینک , یم  رفس  هنیدمو  هکم  نایم  یتقو 

.ادخ هب  يرآ ,  دنداد : باوج  ادصکی  راضح 

 !.. . هفینح وبا  يا  وت  رب  ياو  تفگو :  درک  ور  هفینح  وبا  هب  ع )   ) ماما هاگنآ 

.دیوگ یمن  ینخس  قح  زج  دنوادخ 

 . متسین انشآ  ادخ  باتک  هب  نم  تفگ :  هدرک ,  ینیشن  بقع  دوخ  نخس  زا  سپس  دش , تکاس  يا  هظحل  هفینح  وبا 

 . متسه سایق  بحاص  یلو  تفگ :  هدروآ ,  يرگید  هناهب  سپس 

؟  انز ای  تسا  رت  میظع  ادخ  دزن  لتق  ایآ  نک :  سایق  ار  هلاسم  نیا  یسایق ,  لها  رگا  دومرف : ع )   ) ماما

 . تسا رت  میظع  لتق 

؟  تسین هتفریذپ  دهاشراهچ  زج  انز  رد  یلو  هدش  افتکا  دهاش  ود  هب  لتق  رد  هنوگچ  سپ 

؟  وت دزن  تسا  تسرد  اهنیا  سایق  ایآ 

؟  هزور ای  تسا  لضفا  زامن  ایآ  تسا :  بوخ  ریخ  تفگ : 

 . تسا لضفا  زامن 
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لاعتم دنوادخ  هک  یلاح  رد  ار , اه  هزور  هن  دـنک , اضق  ار  ضیح  لاح  رد  هتفر  تسد  زا  ياهزامن  دـیاب  ضئاح  نز  وت  لوق  ربانب  سپ 
 . زامن هن  هدومرف ,  بجاو  ار  هزور  ياضق 

لاح
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؟  ینم ای  تسا  رتدیلپ  لوب  ایآ  میرذگب :  مه  نیا  زا 

 . تسا رتدیلپ  لوب 

هداد رارق  ینم  جورخ  يارب  ار  لسغ  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاحرد  ینم ,  يارب  هن  درک  لسغ  لوب  جورخ  يارب  دـیاب  وت  سایق  ربانب  سپ 
؟  تسا تسرد  وت  سایق  اجنیا  رد  ایآ  لوب ,  يارب  هن 

 . میار بحاص  نم  تفگ :  سپس  دنام , تکاس  هفینح  وبا 

بش ب_ا کی  ردو  هدرک  جاودزا  شمالغودوخ  بش  کـی  رد  دراد , یمـالغ  هک  يدرم  هراـبرد  تسیچ  وت  رظن  دیـسرپ : اروف  ماـما 
ایند هب  رـسپ  ود  اـه  _ نآو دنتـشاد , هگن  لزنم  کـی  رد  ار  دوـخ  نارـسمهو  هـتفر  رفـس  هـب  سپـس  دـندشرتسبمه , دوـخ  نارـس  ه_م_

 . ..دندروآ

کیمادکو کلام  کیمادکامـش  رظن  هب  دـندنام , هدـنز  دـنزرف  ودو  هدـش  هتـشک  نز  ود  هدـش ,  بارخاهنآ  رـس  رب  لزنم  نآ  زا  سپ 
؟  تسا هدرب  كولمم 

؟  تسا ثوروم  کیمادکو  ثراو  کیمادک  ...

ریحت رکفت , توکـس ,  هظحل  دـنچ  زا  سپو  هدرک ,  ینیـشن  بقع  تسا  يار  بحاص  هک  دوخ  نخـس  زا  موسراب  يارب  هفینح  _و  با
 . مدودح بحاص  اهنت  نم  تفگ :  تلاجخو 

, دـنک عطق  ار  یـسک  تسد  هدـیرب ,  شتـسدود  هک  يدرم  اـی  دـنک , روک  ار  یملاـس  مشچ  اـنیبان , يدرم  رگا  وت  رظن  هب  دوـمرف : ماـما 
؟  دوش يراجاهنآ  رب  دح  دیاب  هنوگچ 

 , قارع رد  يوتف  تخت  رب  شندز  هیکت  يارب  دشاب  یهیجوت  ات  دهد  باوج  ار  ماما  ياهلاؤس  درک  یم  یعس  _و ح_ن_ي_ف_ه  با
 . مناد یمن  چیه  نم   ... مناد یمن  چیه  نم  تفگ :  ترسح  ابو  هدروخ  تسکش  یلو 

: .. . دومرف ماما 

یمن وت  زا  زگره  نم  دیسرپن , يزیچ  هفینح  وبا  زا  وا  یلو  هدش  دراو  ادخ  لوسر  دنزرف  رب  هفینحوبا  هک  دنتفگ  یمن  رگا 
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 .. . مدیسرپ

 . نک سایقو  ورب  یسایق  لها  رگا  لاح 

 . تفگ مهاوخن  نخسادخ  نید  رد  سایقو  يار  اب  زگره  هسلج  نیا  زا  دعب  نم  ...ریخ 

 . ..درک دهاوخن  اهر  ار  وت  تسایر  بح  ..زگره  ..زگره  تفگو :  درک  مسبت  ع )   ) ماما یلو 

.درکن كرت  ار  ناینیشیپ  هکنانچمه 

رد یلوق  ربانبو  دلوتم  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 93  رد  یلوق  ربانب  کلام ,  نب  سنا  نب  کـلام  هّللادـبع ,  _و  با سنا  نب  کـلام  ماـما 
 . درک تافو  ير  لا 179 ه_ج_ س_

هب کسمتم  هنیدم  سرادم  دندمآ , یم  هنیدـم  هب  _ي  مال _ سا روشک  طاقن  یـصقا  زا  ملع  بالطو  هتفرگ  قنور  ملع  کلامدـهع  رد 
زاو يریگردو ,  عازن  هب  رجنم  فالتخا  نیا  دـندوب , هفینح  وبا  تسایر  هب  _ه  فو رد ك_ يار  لها  سرادـم  فلاخمو  هدوب  ثیدـح 

.دوب هدش  جراخ  هنافرط  یبو  یملع  راک  دودح 

ار ب_ه دو  مال خ_ _ سا ناهج  رانکو  هشوگ  زا  دارفاو  دوباملع  زا  ولمم  هک  هدوب  ع )   ) قداص ماما  بتکم  بتاکم ,  نیا  لـباقم  ردو 
نای رد م_ ع )   ) قدا ما ص_ _ ماو دـندرک , یم  يرامـش  تعاس  ع )   ) تیب لها  همئا  تاـقال  يار م_ _ بو هد  _ نا _ سر نا  _ش_ يا

دید مکاح  هاگتسد  فرط  زا  راشف  نیرتمک  ع )   ) تیب لها  همئا 

نیرت گرزب  زا  قداـص  ماـما  اذـلو  درک , تفاـیرد  ثیدـحو  هتــسویپ  ناـشیا  هسردــم  هـب  _ي  نا _ مز تد  يار م_ زین ب_ کـلامو 
 . تسا کلام  دی  _ _تا سا

 , مزاح وبا  يربقم ,  دیعـس  مل ,  _ سا دـیز ب_ن  ماوعلا ,  نب  ریبز  نب  هّللادـبع  نب  رماع  دـننام : يرگید  دـیتاسا  زا  نآ  زا  سپ  کلام 
نبا رمع , نبا  يـالوم  عفاـن  زمره , نب  بهو  مزـالم  ملع  يریگارف  يارب  کـلام  نینچمه  دومن , هدافتـسا  نارگیدو  میلـس  نب  ناوـفص 

 . دو دانزلا ب_ وباو  يارلا ,  هعیبر   , يرهز باهش 

يدایز تفرشیپ  کلا  م_
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 . تفرگ تسدب  ار  ثیدح  لها  بتکم  يربهر  هکنآ  ات  هدرک 

 . داد رارق  راشفریز  ار  ثیدح  لهاو  دییات , ار  يار  لها  بتکم  هدومن ,  تلاخد  اروف  یسایس  هاگتسد  یلو 

 . دندرک عنم  ثیدح  لقن  زا  ار  وا  هک  یئاج  ات  تفرگ  رارق  تلود  راشف  تحت  زین  سنا  نب  کلام  اذلو 

 . دش موکحم  قالش  هب  دوب  هداد  تلود  هتساوخ  فالخ  رب  هک  یئاوتف  رطاخ  هب  راب  کیو 

 . داتفا قافتا  يرجه  لاس 146  نام  نب س_ل_ي_ رفعج  تیالو  مایا  رد  هیضق  نیا 

.دمآ رد  اجزا  وا  ياه  هناش  هک  دز  قالش  ردقنآو  هدومن  هنهرب  ار  کلام  يو 

رگید تسد  زا  شتـسد  ندرب  الاب  يارب  دزیخرب , اجزا  تساوخ  یم  رگا  هک  مدید  یم  ار  کلام  دیوگ : یم  دامح  نب  _ي_م  هار _ با
 . تفرگ یم  کمک 

یئا ب_الا اـتو ج_ تفرگ ,  رارق  تیاـنع  درومو  هدـش  هاگتـسد  برقم  کـلام  یتدـم  زا  سپ  هک  تسا  نیا  _ي ع_ج_ي_ب  لو
دوجوب کـلام  يارب  یقاـفتا  هچ  هک  تسا  نیا  دوـش  یم  حرطم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤـس  دندیـسرت , یموا  تبیه  زا  ارما  _ت ك_ه  فر

؟  درک یم  مارتحا  ار  يوو  یضار  وا  زا  تلود  هنوگ  نیا  هک  دوب  هدمآ 

؟  دیشک تسد  يار  نآ  زا  کلام  نآ  زا  سپو  هدوب ,  یضاران  وا  زا  یصوصخ  هب  يار  کی  رطاخ  هب  تلود  ایآ 

؟ درک لمحت  ار  وا  تلود  یلو  هدرکن  رظن  فرص  دوخ  يار  زا  هک  نآ  ای 

مود تمسق 

؟  تشاد دوجو  يرگید  زیچ  ایو 

اریز دیآ , یم  وا  نهذ  هب  دنک  هعلاطم  ار  کلام  ماما  خیراتدهاوخب  ناسنا  هاگره  هک  یماهبا  هطقنو  نادرگرس  لاؤس  نآ  تسا  _ن  يا
هک تفای  رییغت  يروط  مشخو ,  راشف  تلاح  زا  هک  هدش ,  تلود  اب  وا  نایم  طباور  عونرییغت  هجوتم 
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.دندرک یم  تبحمو  هقالع  لدابت  رگیدکی  اب  روصنمو  کلام 

رد ریرحت  هب  نآرق  دننام  ار  وت  نانخس  یهاوخب  رگا   , یتسه مدرم  نیرتانادو  نیرتمک  وت  ادخ  هب  دیوگ : یم  کلام  هب  رو  م_ن_ص_
 . منک یم  لیمحت  اهنآ  رب  ار  نآو  هداتسرف  قافآ  مامت  هبو  هدروآ 

یئا ي_ا _ ناد هلاسم  الاو  تفرگ ,  رارق  ناطلـس  تیاـضر  دروم  اریز  دـش , رـشتنم  کـلام  ماـما  بهذـم  هک  دو  _ن_ج_ا ب_ يا زا 
ای هتـساوخ  مدرم  رب  بهذ  لـیمحت م_ سپـسو  غیلبتو ,  تسا  توعد  تنطلـسو ,  تسا  کـلم  هکلب  هدوـبن ,  حر  _ي م_ط_ نادا ن_

 . هتساوخان

زا تسا  رتهب  تلود  لاقثم  کـی  هک  دـیناد  یمن  رگم  دـیوگب : هک  درک  راداو  ار  وا  زا  رتاـنادو  کـلام  داتـسا  يارلا  هعیبر  هک  دوب  نیا 
(( . 358  )) ملع راورخ  کی 

راثآو ربمایپ  تنسو  ادخ  باتک  هب  ملعا  ار  روصنم  نم   : تفگ نینچ  درک , تفایرد  ناطلس  زا  ار  تیاضر  نیا  کلام  هک  _ت_ي  قو
 . متفای ناگتشذگ 

يارب نیا  یلو  دشاب !؟  (ص )  ربمایپ تنسو  ادخ  باتک  هب  مدرم  ملعا  هکنیا  ات  تسا ,  یملع  مادک  ياراد  روصنم  هّللا !  ناح  س_ب_
 . تسا ناطلسو  کلم  هب  برقتو  ندرک  ینیریشدوخ 

تار اــب ج_ روـصنم  ربارب  رد  وا  هـک  تـسا  هـتفگن  خــیرات  دوـب ,!؟  يوزنم  ناطلــس  زا  کــلام  هـک  دــنیوگ  لــی  _ لد ب_ه چ_ه 
 . تسا هتسب  وا  رب  ار  یهار  ای  هدرک  تفلاخم  وااب  یعوضوم  رد  هدا ,  _س_ت_ يا

, دـنتفر یم  راـنک  وا  فارطا  زا  مدرم.دـید  ار  وا  فاوط  رد  هک  یماـگنه  درک , دروخرب  روصنم  اـب  قوزرم  نب  هّللادـبع  هک  هنوگناـمه 
ار همهو  يزادنا  یئادج  مدرمو  هناخ  نایم  هنوگ  نیا  هک  هداد  يرتشیب  قح  هناخ  نیا  هب  تبـسنار  وت  یناسک  هچ  تفگ :  وا  هب  هّللادبع 

_و با ینک !؟  رود  نآ  زا 
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ار وتو  هداد  یتارج  نینچ  وت  هب  یـسک  هچ  قوزرم ,  نب  هّللادـبع  يا  تفگ :  وا  هب  هاـگنآ  تخانـشو  درک  هاـگن  وا  هب  روصنم  رفع  ج_
؟  تسا هدومن  نخس  نیا  هب  راداو 

؟  درک یهاوخ  هچ  وت  تفگ :  هّللادبع 

؟  تسا وت  تسد  رد  ررضو  عفن  ایآ 

يا هزاـجا  لـجوزع  دـنوادخ  هکنآ  رگم   , ما هتـسب  دـیما  وت  عفن  هب  هنو  مسرت  یم  وت  رر  زا ض_ ن_ه  _ن_د , گو اد س_ ب_ه خ_
.دهد وت  هب  نم  هرابرد 

 . يدرک كاله  ار  نتشیوخو  لالح ,  ار  دوخ  نوخ  وت  تفگ :  روصنم 

تعف _ر م_ن_ گاو روایب , نم  رـس  رب  ار  یئالب  ره  سپ  تسا ,  رفعج  وبا  تسد  رد  نم  هب  رارـضا  رگا  ایادـخ  تفگ :  هّللاد  ع_ب_
زیچ همه  کلام  وتو  وت , تسد  رد  زیچ  همه  ایادخ  نک ,  عطق  دیـسر  دـهاوخ  نم  هب  وا  زا  هک  ار  یعفانم  مامت   , تسا وا  تسد  رد  نم 

 . یتسه

درک دازآ  ار  يو  یتدم  زا  سپو  , دنتـشاد هگن  نادـنز  ردو  هدر  داد ب_ ار ب_ه ب_غ_ وا  داد  رو  _ت_ سد _و ج_ع_ف_ر  با
(( . 359 ))

هراـنکو ناطلـس  زا  يرود  رب  ناـشیارظن  اریز  تسج ,  يرود  ع )   ) قداـص ماـما  زا  کـلا  اذ م_ي ب_ي_ن_ي_م ك_ه م_ _ لو
 . تسا وا  زا  يریگ 

وا زا  یعون م_ح_ب_ت  هک  دوب  نیا  دش  کلام  هیلع  راک  يادتبا  رد  تلود  مشخ  بجوم  هک  یساسا  ببـس  نم ,  ب_ه ن_ظ_ر 
لها عفن  هب  _ت_ن_د  شادد مایا ق_ص_ نآ  رد  اهبرع  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچو  دش , یم  هدـید   ( ع  ) قداص ماما  هب  تبـس  ن_
تسا هدومندییات  هفوک  رد  ار  هفینح  وباو  هداد  يرتش  ياهب ب_ي_ برع  ریغ  ناناملـسم  هب  تلود  هک  مینیب  یم  اذلو  دننک , مایق  تیب 

هب تیعضو  نیا  هکنآ  ات  , 
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حرطم تلود  يارب  ینید  ییوگلا  دـننام  ار  واو  هتخاس  گرزب  یتیـصخش  کلام ,  زا  هک  دـید  نیارد  حال  تلودو ص_ دیـسر , نایاپ 
هک دوب  هناه  _ن ب_ يا هب  هیما  ینب  هیلع  نایسابع  مایق  هکنآ  صوصخ  هب  دنک , قدص  نآ  رب  یمالسا  تلود  مان  هکنیا  ات  ك_ن_د ,

هداد يو  هب  یئاه  _ي_ت  حال _ صو هد  رداص ش_ کلام  يارب  یتنطلـس  يروتـسد  مینیب  یم  اذلو  دنا , هدش  رود  ادخ  نید  زا  نانآ 
ام هدنیامن  زا  یتیاضران  هنوگ  ره  تسا :  نی  رو چ_ن_ _ت_ سد نآو  دوب , هدـماین  شیپ  یملاع  چـیه  يارب  نونکات  هک  تسا  هدـش 

تیعر هب  تبسنرازآ  ای  يراتفردب  عون  ره  ای  یتشاد ,  يرگید  ای  دوخ  هرابرد  زاج  _ حرد ام  نیرومام  زا  کی  ره  ایو  هکم  ای  هنیدم  رب 
 . مینک تازاجم  دنتسه  نآ  قحتسم  هک  هنوگنآ  ار  اهنآ  ام  ات  سیونب  ار  نآ  يدرک ,  هدهاشم 

 . دو اراد ب_ روصنم  هک  تشاد  یتبیه  هنوگنآ  یتموکح  نیرومام  ربارب  ردو  هتفر  الاب  کلام  ماقم  هلیسو  نید  ب_

 , تشاد هنیدم  یلاو  يارب  يا  همان  هکم  یلاو  زاو  هدمآ  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  دـنک  یم  لقن  ار  تیع  _ ضو _ن  يا _ع_ي  فا ش_
مورب هنهرب  ياپ  ابو  هدایپ  هکم  ات  هن  _ يد زا م_ رگا  ناوج ,  يا  تفگ :  یلاو  , دربب کـلام  دزن  ار  يو  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هماـن  رد 

وا لزنم  رد  هب  هک  یتقو  رگم  منک  یمن  تلذ  ساسحا  هاگ  چـیه  نم  موش ,  دراو  مهاوخب  کلام  هناـخ  هب  هک  تسا  رتناـسآ  نم  يارب  ,
(( . 360  )) مسر یم 

_م هاگتــسد ح_كا برقم  شیپ  زا  شیبو  هـتفر  ـالاب  کـلام  ماـقم  مـه  زاـب  دــمآ , راـک  رــس  رب  هـک  يدــهم  روـصنم , زا  پ_س 
 , ناوارف يایاده  هدومن ,  مارتحاو  لیلجتار  وا  رایسب  يده  م_ _د , يدر گ_
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 . درک یم  وگزاب  مدرم  يارب  ار  وا  يالاب  تلزنمو  ناشو  هداد  رایسب  يایاطعو 

نیدبو تشادهگن ,  ار  ناوارف  میرکتو  میظعت  نامه  وا  ياربو  هتساکن  کلام  ماق  زا م_ يزیچ  دیسر  تردق  هب  هک  مه  دیشرلا  نوراه 
.دش اهلد  رد  میظع  یتبیه  بحاص  کلام  هلیسو 

یم _ي  شو _ مار هب ف_ ار  وا  دـش  یـسک  ندرک  مانمگ  ناهاوخرگاو  هدرب ,  الاب  تساوخ  ار  هک  ره  تسا  هنوگنیا  تسایـس  يرآ , 
 . دراپس

هب مناـج  تفرگ !؟  رارق  تلود  تیاـضر  دروم  هکنآزا  سپ  دریگب , ار  کـلام  بهذـم  راـشتنا  يوـلج  دـناوت  یم  يزیچ  هچ  نیارباـنب 
 (. ع  ) قداص دمحم  نب  رفعج  يا  نم ,  يالوم  يا  تیادف , 

 . تسینزیاج وت  ریغ  يارب  تماماو  تسا ,  وت  نآ  زاو  وت  اب  قح  هک  دنناد  یم  اهنآ 

رد قداصلا  رفعج  زا  رترب  هک  درکن  روطخ  یلد  چیه  هبو  دینـشن  یـشوگ  چـیه  دـیدن , یمـشچ  چـیه  تفگن :  _ك  لا م_گ_ر م_
(( . 361  )) دشاب هتشاد  دوجو  عرو  ایو  تدابعو  ملع  تلیضف , 

هعیش خیرات  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیدن , شا  هعیـشو  دوخ  يارب  دیعبتو  لتق  رازآو , تیذا  راشف , زج  وا , راکـشآ  لضف  مغر  ع_ل_ي 
.دهد یم  تداهش  نادب  خیرات  لوط  ردو  ص )   ) هّللا لوسر  تافو  يادتبا  زا 

لاؤ س_ وا گ_ف_ت :  درک , ار  لاؤس  نآ  ناسنالا  ملعم  قداصلا  مامالا  باـتک  بحاـص  هک  منک  یم  یلاؤس  دوخ  زا  نم  _ي  لو
نیا نم  روآ  بجعت  لاؤس  هکلب  , دـنا هد  میـسقت ش_ تنـس  لهاو  هعیـش  هتـسد  ود  هب  ناـنچمه  ناناملـسمارچ  هک  تسین  _ن  يا م_ن 

رب یمـسجو  يرکف  ناقفخ  ریز  رد  هک  راوشدو  هدننکـش  طیارـش  همه  نآ  ربارب  رد  زورما  اـت  تسا  هتـسناوت  هعیـش  هنوگچ  هک :  تسا 
...!؟  دنک یگداتسیا  تسا  هدش  دراو  اهنآ 

یل نآ ه_م ع_
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(( . 362 (( !؟  تسا هتفرگ  ماجنا  مالسا  ندرب  نیب  زاو  قح  راثآ  وحم  يارب  هک  ییاه  ششوک  مامت  مغر 

؟  دنرادب مدقم   ( (ع دمحم نب  رفعج  بهذم  رب  ار  بهاذم  مامت  هک  تسین  مل  _ا ظ_ يآ

(( . 363  )) تسین هدش  هتخانش  هعماج  رکفنشور  تاقبط  نایم  رد  یتح  بهذم ,  نیا  هنافساتم  هکلب 

هقف ارچ  دنتفگ : هدرک ,  ضارتعا  نایوجشناد  زا  يا  هدع  درک , یم  سیردت  ار  یکلام  هقف  هاگـشناد ,  رد  ام  داتـسا  يزور  مراد  دای  هب 
؟  ینک یمن  سیردت  بهذم  راهچ  ساسارب  ار 

ار شبهذم  مرضاح  نم  تسین ,  یکلام  امش  نایم  رد  یسک  رگا  دنا , یکلام  یگ  نادو ه_م_ لهاو س_  , متـسه یکلام  نم  تفگ : 
 . منک سیردت  یصوصخ  روط  هب 

؟  تسیچ وت  بهذم  يرآ ,  تفگ :   , ینک سیردت  ار  مبهذم  يرضاح  ایآ  متسین ,  یکلام  نم  متفگ :  نم 

؟  یتسه یعفاش  ایآ 

؟  یتسه یفنح  تفگ :  ریخ  متفگ : 

؟  یتسه یلبنح  تفگ :  ریخ  متفگ : 

 (. ع  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  متفگ :  ینک !؟  یم  دیلقت  هک  زا  سپ  تفگ :  دش , راکشآ  وا  يور  رب  بجعتو  تریح  ریخ  متفگ : 

 . تسا هتفای  ترهش  يرفعج  بهذم  مان  هب  وا  بهذم  تیب ,  لها  لسن  زا  هفینح ,  وباو  کلام  داتسا  متفگ :  تسیک !؟  رفعج  تفگ : 

 . ما هدینشن  ار  یبهذم  نینچ  نونکات  تفگ : 

 . میا هعیش  ام  متفگ : 

 . هعیش زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  تفگ : 

تشادن ماقم  نیا  رد  یعمط  دوخ  کلام  دسر , یم  ایرث  هب  دشاب  هتـشاد  تردقو  تاغیلبت  سناش ,  هک  ره  دش !  جراخ  سالک  زاو  ... 
.دنا رایسب  ماقم  نیا  ياربرت  هتسیاش  وا  زا  هک  تسناد  یم  اریز  , 

_ي لو
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راداو ب_ه روز  ار ب_ه  مدر  _ مو دسیونب  ار  یباتک  داد  روتسد  وا  هبروصنم  دهاوخ , یم  يوتف  یمومع  عجرم  ناونع  هب  وا  زا  تلود 
ار اطوم  باـتک  زین  وا  (( , 364  )) تسین وت  زا  مل  _ عا زورما  یـسک  سیونب ,  تفگ :  روصنم  تفریذـپن ,  کلام  دـیامن , نآزا  يوریپ 

(( . 365  )) درادن يوتف  قح  کلام  زج  یسک  داد : رس  ادن  جح  مایا  رد  ناطلس  يدانمو  هدومن ,  نیودت 

یکلام بهذم  راشتنا 

نیا ببس  تشاداو ,  کلام  بهذم  دیلقت  هب  ار  مدرم  سلدنا  هاش  دش , رشتنم  نیطالسو  تاضق  طسو  _ك_ي ت_ لا _ب م_ هذ م_
کین راتفر  زا  باوج  ردو  در , لاؤ ك_ سلدنا س_ ناطلـس  درکلمع  هرابرد  کلام  يزور  دوب , يو  حدمرد  کلام  زا  ینخـس  راک 

هب هک  نخس  نیا  دیامرف , نیزم  امش  ناطلس  طسوت  ار  ام  مرح  میناهاوخ ك_ه  لاعتم  يادخزا  تفگ :  کلام  دمآ , نایم  هب  نخس  وا 
 . تشاذگ رانک  ار  یعازوا  بهذمو  هدومن ,  وا  _ب  هذ _ مزا يوریپ  هب  راداو  ار  مدرم  دیسر , هاش 

.دنا نیطالس  نید  وریپ  مدرم  هشیمه  اریز  دنتفریذپ , ار  وا  نید  ناطلس  عبت  هب  زین  مدرم 

_ي_د, سر ترد  سیداب ب_ه ق_ نب  زعم  یتقو  دیوگ : يزیرقم.دش  رشتنم  نونحس  یـضاق  طسوت  زین  اقیرفآ  رد  یکلام  بهذ  م_
.دومن بهاذم  رگید  كرتو  کلام  بهذم  زا  يوری  راداوار ب_ه پ_ _ق_ا  ير _ فآ مدر  م_

_ل_ب طو ناطلــس  تیاـضر  يارب  مـه  نآ  دـندرک , عوـجر  وا  بهذـم  هـب  یگمه  سلدـناو  اـقیرفآ  یلاـها  هلیــسو  _ن  يد _ بو
روبجم زین  مدرمرثکا  دندو , کلام ب_ بهذم  وریپ  هک  دوب  یناسک  صوصخم  اهرهـش  نآ  مامت  رد  يوتفو  تواضق  اریز  _ي_ا , ند

 . دندوب اهنآ  يواتفو  ماکحا  شریذپ  هب 

نیا یناحور  ياه  شزراو  اه  یگتـسیاش  لیلد  هب  یلو  تفرگ ,  رارق  ناگمه  لوبقمو  دش  رـشتنم  اجنآ  رد  بهذم  نیا  هلیـسو  نیدبو 
, دوبن بهذم 
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(( . 366  )) دنا عضاخ  نآ  ربارب  رد  تریصب  نودب  زین  مدرم  هک  دوب  روز  نوناق  رطاخ  هب  هکلب 

_ق نور _ك_ي  لا بهذم م_ دیـسر , تردـق  هب  نیفـشات  نب  فسوی  نب  یلع  یتقو  نیفـشات ,  ینب  تلود  مایا  رد  زین  برغ  رد م_
زین مدرم  دوب , یکلام  بهذم  زا  تیع  وا ت_ب_ هاگرد  هب  برقت  طرش  یلو  تسناد ,  برقمو  میظعت  ار  اهقف  نیفـشات  نبا  تفرگ , 

هب مدرم  همهورشتنم  یکلام  بهذم  ياه  نا ك_ت_با  _ مز _ن  يا رد  دنتفرگ , یم  تقبسرگیدکی  زا  یکلام  بهذم  لیصحت  رد 
.دش مک  زین  ربمایپ  تنسو  ادخ  باتک  هب  مدرم  هجوت  هک  یئاجات  دنتشاذگ , رانک  ار  بهاذم  رگیدو  هدرک  لمع  اهنآ 

عبات ناناملـسمو  هدوب  اهتلود  تسد  رد  مدرم  تادابعو  دـیاقع  تفرگ ,  يزاب  هب  ار  نیملـسم  نید  تساـی ,  _ه س_ نو _ن_گ_ يا
 . دندش اهنآ  میلست  یسرربو  ثحب  هنوگره  نودبو  هدش  یلیمحت  بهاذم 

اب ار  دوخ  بهذم  هناروک  روک  تعاطاودیلقت  ياجبو  هدرک  لمع  لقتسم  دوخ  يارب  یلسن  ره  دوب  هتـس  _ یتروص ك_ه ش_يا رد 
.دنیامن باختنا  تخانش 

هفینح وبا  بهذم  یکی  دندش , رـشتنم  ناطلـسو  تسایر  تردق  اب  دوخ  راک  يادـتبا  رد  بهذـم  ود  دـیو : مز م_ي گ_ _ن ح_ با
وریپ هک  دوخ  هب  هتـسباو  باحـصا  زارگم  درک  یمن  نییعت  یـضاق  چـیه  تفرگ ,  هدـهع  هب  ار  تواـضق  فسویوبا  هک  یماـگنه  دوب ,

.دندوب وا  بهذم 

_ي_د درو ت_يا تواضق م_ ردو  هدوب  ناطلس  نیبرقمزا  ییحی  نب  ییحی  اریز  سلدنا ,  رد  ام  دزن  کلام  بهذ  م_ _گ_ر : يدو
زین واو  درک , یمن  نییع  سلدنا ت_ ياهرهـش  يارب  یـضاق  چیه  ییحی  دییا  _ تو ترو  نود م_ش_ نا ب_ _ل_ط_ سو دو  ب_

دندرک تکرح  تهج  نیا  رد  دوخ  فادـها  هب  ندیـسر  ياربو  هدوـب  اـیند  لـها  مه  مدرم  تفریذـپ ,  یمن  ار  یـسک  دوـخ  ناراـی  زج 
(( . 367 ))

کلام رب  ییاهلاکشا 

رد م_ن 
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یم زواـجت  لوـقع  زا ح_د م_ هـک  دـنا  هدرمـش  وا  يارب  یلیاـضفاهنآ  متـشاذگ ,  راـنک  ار  وا  بهذـم  نیبـصعتم  نخـس  هراـب  _ن  يا
 . دشاب کلام  تیصخش  شجنس  يارب  حیحص  نازیم  دناوت  یمنودنک 

رـس تشپ  رمع  ناشیا ,  رـس  تشپ  رکبوبا  دوریم , يریـسمرد  هک  دـید  باوخ  رد  ار  (ص )  ربماـیپ سیق ,  دـنیوگ : یم  لاـثم  ناونع  هب 
(( ..... 369  )) کلام رس  تشپ  (( 368  )) نونحسو رمع , رس  تشپ  سنا  نب  کلام  , رکبوبا

.دروخ یمن  ثحب  درد  هب  هک  تسا  یگتخاس  لیاضفو  شزرا  یب  ییایاضق  نیا 

 . منک یم  افتکا  یملع  ياهلاکشا  دودح  ردو  دازآ  تسا  یئارآ  هک  کلام ,  نیرصاعم  زا  یضعبو  املع  نانخس  هب  اجن  _ يا رد  م_ن 

 . دندرکن تیامحوا  زا  شباحصا  یلو  تسا ,  هقفا  کلام  زا  ثیل  _د : يو _ع_ي م_ي گ_ فا ش_

فرطره هب  تسناوت  یم  ثیلو  دنام , یم  تکاس  کلام  دندیسر , یم  مه  هباجکی  رد  کلامو  ثیل  رگا  دیوگ : بویا م_ي  نب  دیعس 
(( . 370  )) دنک باترپ  ار  کلام  تساوخ  یم  هک 

؟  نایفس يار  ای  کلام  يار  تسا ,  لوبقمرتشیب  وت  يارب  يار  مادک  دیسرپ : دیعس  نب  ییحی  زا  ینئادم  نب  یل  ع_

.درادن کش  هراب  نیا  رد  یسک  نایفس ,  يار  تفگ : 

 . تسا کلام  زا  رتالاب  زیچ  ره  رد  نایفس  تفگ :  نینچمه  وا 

(( . 371  )) تسا رتبوبحم  کلامزا  تهج  ره  رد  نم  دزن  نایفس  تفگ :  یم  هک  مدینش  دیعس  نب  ییحی  زا  دیوگ : نیعم  نب  ییحی 

.درادن ظفح  زا  يزیچ  کلام  ینعی  وا  دیوگ : يروث  نایفس 

هارکا نآ  نتفگ  زا  نم  هک  درک , داریا  ییوگدبو  تنوشخزا  رپ  ینخـس  سنا  نب  کلام  هرابرد  بیؤذ  نبا  دیوگ : یم  ربلادبع  _ن  با
(( . 372  )) مراد

دنا هتفرگ  لاکشا  وا  بهذم  هبو  هتفگ  نخس  کلام  هرابرد  هک  یناس  زاو ك_
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نب دمحم  ییحی ,  یبا  نبا  ملـسا ,  نب  دیز  نب  نمحرلادبع  نینچمهو  هدوب  بهذم  هب  ناگدننک  توعد  زا  هک  تسا  دعـس  نب  میهاربا 
.دانز یبا  نباو  يدقاو  قاحسا 

 . يدزن هیشاح  کلام  يار  هب  یلو  يدز ,  هیشاح  هفینح  وبا  يار  هب  دیوگ : یم  كرابم  نبا  هب  نامیلس  نب  هملس 

(( . 373  )) مناد یمن  ملاع  ار  وا  تفگ : 

نب دمحم  دیوگ : یم  سیردا  نب  هّللادـبع  دـنا , هتفرگ  يو  بهذـم  هب  ییاه  لاکـشا  اهنآ  دـیوگ : یم  کلام  هرابرد  ربلادـبع  _ن  با
_ح م_ي لا ي_ح_ي_ي ب_ن ص_ دـیئوگب ,!  ار  وا  ملع  تـفگ :  دـمآ , ناـیم  هـب  کـلام  هراـبرد  نخـس  , دوـب اـم  دزن  قاحـسا 
 , يا هدوب  زین  نسح  نب  دمحم  ینیش  _م_ن_ هو يا  هدینشار  وا  نخـس  هدید ,  ار  کلام  وت  تفگ :  نم  هب  مثکا  _ن  با _د : يو گ_

؟  تسا هقفااهنآ  زا  کیمادک 

(( . 374  )) تسا هقفا  کلام  زا  نسح  نب  دمحم  متفگ : 

یلو تسا ,  هقفا  کـلام  زا  ثیل  تفگ :  هک  هدرک  لـقن  ریکب  نب  ییحی  زا  هعرز  وـبا  تـفگ :  یم  متاـح  یبا  نـب  _و م_ح_م_د  با
(( . 375  )) دروآ يور  کلام  هب  سناش 

يراد مدرم  رد  کلام  یلو  دوب , لضفا  کلام  زاوا  دوب  بیـسم  نب  دیعـس  هیبش  بیؤذ  یبا  نبا  دـیوگ : یم  لـبن  _م_د ب_ن ح_ حا
(( . 376  )) دوب رتهب 

يو دو ك_ه  وا ن_ب_ رد  يزایتما  چـیهو  تشادـن  املعریاس  رب  يرترب  هنوگچیه  کـلام  تفگ :  ناوت  یم  لاوقا  نیا  عومج  زا م_
 . دهد رارق  یهقف  تیعجرم  هتسیاش  ار 

ار دارفا   , یـسایس حـلاصمو  نازیم  ساسا  رب  هک  دراد , دوخ  صاـخ  ياـهرایعم  هکلب  درادـن , یهجوت  اـه  یگتـسیاش  هب  تسایـس  یلو 
.دشابن اهنآ  تسایس  فلاخم  هک  دننک  يوریپودیلقت  یهیقف  زا  دیاب  ناناملسم  اذلو  دنک , یم  یبایشزرا 

ماما
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 . عفاش نب  نامثع  نب  سابع  نب  سیردا  نب  دمح  هّللاد م_ _و ع_ب_ با یعفاش : 

 . دمآ ایند  هب  هفین  _و ح_ با _تا  فو زور  رد  هک  يرجه ,  لاسدلوتم 150 

هکم رد  هک  دـیوگ  زین  لوبقم  ریغ  یلو  _ قو  , هدو نمی ب_ اـی  نالقـسع  هزغ ,  رد  هک  تسا ,  رظن  فـالتخا  شدـلوت  ناـکم  هراـبرد 
 . تسا هدش  دلوتم 

 . تسا هدوب  رصم  رد  يرجه  لاسوا 204  تافو 

 . درک ترجه  هکم  هب  شردام  هارمه  یکدوک  مایا  رد 

, دش قحلم  لیذه  نیـشن  هیداب  هلیبق  هب  سپـس  تخو ,  _ مآ ار  _ت_ن  شو _ نو ظفح  ار  دیجم  نآرق  هتفر ,  هناخ  بتکم  هب  اجنآ  رد 
هک دنک  یم  لقن  ناشیادوخ  زا  نادلبلا  مجعم  یلو  دوب , لیذه  هلیبق  نایم  رد  لاس  تسیبوا  دیوگ : هیاهنلاو م_ي  هیادبلا  رد  ریثک  نبا 

 . دوب اجنآ  رد  لاس  هدفه 

 . تشادن هقفو  مل  یهجوت ب_ه ع_ یلو  هدومن  بسک  لیذه  هلیبق  زا  ار  نابز  تحاصف  تدم  نیا  رد  وا 

ینعی شرمع  مراهچ  ههد  رد  سپ  دـشاب , لاس  تسیب  هیداب  رد  شتماقا  تدـمرگاو  دروآ , يور  هقف  هب  شرمع  موس  ههد  رد  یعفاـش 
 . تسا هتخادرپ  هقف  بلط  هب  یگلاس  یس  زا  دعب 

یجنز هب  فور  م_ع_ یموزخم ,  دلاخ  نب  ملسم  وا  داتسا  نیلواو  هتخادرپ  لیـصحت  هب  دادغبو  نمی  هنیدم ,  هکم ,  رد  یع  _ فا ش_
هتسناد فیعـض  ار  يو  یئاسنو  متاح  وبا  دواد , وبا  هلمج  زا  ظافح  زا  يرایـسبو  دشاب , یمن  دامتعا  دروم  ثیدح  تیاوررد  هک  تسا 

(( . 377  )) دنا

هب ت_ح_ص_ي_ل سپس  هدناوخ ,  سرد  تسا  ندوب  یئجرم  هب  مهتم  هک  حادق  ملاس  نب  دیعـس  دزن  یع  _ فا س_پ_س ش_
 . تخادرپ هتفر  نیب  زا  بهاذم  باحصا  زا  یکیو  ع )   ) قداص ماما  درگاش  هنییع  نا ب_ن  زا س_ف_ي_ ع_ل_م 

هنیدم رد  یعفاش 
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 . تسا نآ  رد  هغلابم  يردق  هک  هدرک  لقن  رفن  داتشه  ار  وا  دیتاسا  دادعت  رجح  نبا  تسا ,  هتخومآ  ملع  زین  هریغو  سنا  نب  کلام  زا 

دـشاب هدرک  لیـصحت  هفینح  وبا  درگاش  ینابیـش  نسح  نب  دـمحم  یـضاق  دزن  یعفاـش  هکار  بلطم  نیا  دوخ  بصعت  رطاـخ  هب  يزار 
 . تسا هدرک  فارتعا  ینابیش  دزن  لیصحت  هب  دوخ  یعفاش  اریزدرادن  تحص  بصعت  نیا  یلو  تسا ,  هدرک  راکنا 

دندش یعفاش  بهذ  رشن م_ یساسا  لماع  نآ  زا  سپ  هک  دنتسه , يرصم  یعمجو  یقارع  یهورگ  یعفا ,  نادر ش_ _ گا _ا ش_ ما
.

هدرک تافو  لاس 240  ردو  هدوب  دلقم  ياراد  مود  نرق  اتو  درفنم  یبهذم  بحاص  هک  يدادغب  روث  وبا  یبلک ,  ینامی  دلاخ  قارع :  زا 
نمحرلادبع وباو  يدادغبزیزعلادبع ,  نب  دمحا  یسی ,  _ بار نب ع_ل_ي ك_ نسح  ینارفعز ,  حابص  نب  دمحم  نب  نسح  تسا , 

, دـیامن عاـفد  نآ  ناوریپو  بهذـم  نـیا  زا  تسناوـت  يو  _ت ,  سا هدو  _ع_ي ب_ فا هیبـش ش_ هـک  يرعــشا  دـمحم  نـب  دـمحا 
 . تسا هدوب  میظع  یماقم  يارادو  هتشاد  تلود  رد  یتلزنمو  ناطلس  دزن  یتیعقوماریز 

هدرک یم  لـقن  تیاور  دـمحا  زا  یعفاـش  دـننک  یم  اـعدا  نایلبنحدـن  ه_ر چ_ _ت ,  سا یعفاـش  نادرگاـش  زا  زین  لـبنح  نـب  دـمحا 
 . تسا هدمآ  هلبانحلا  تاقبط  رد  هک  هنوگنامه  تسا ,  هدوب  وادرگاشو 

بوقعی نب  فسوی  اهنآ  نیرتفورعم  دـنا , هتـشاد  باتک  فیلاتو  يو  بهذـم  رـشن  رد  يرتشیب  ریثات  رـصم  رد  یعفاش ,  نادرگاـش  اـما 
.دشاب یم  يو  ناغلبم  نیرتگرزب  زاو  سرد  رد  یعفاش  نیشناج  یطیوب 

_ب هذ _ مو دا  _ يز وا  ناوریپ  هکنآ  ات  تفگ ,  یم  نخـساهنآ  يارب  یعفاش  لضف  زاو  هداد  رارق  تیانع  دروم  ار  ناگناگ  وا ب_ي_
وا هب  تبسن  یفنح  ثیللا  یبا  نبا  _ي  لو وا م_ن_ت_ش_ر ش_د ,
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 . تفر ایند  زا  دادغب  نادنز  رد  يو  درک , جارخارصم  زا  ار  وا  هدیزرو ,  تداسح 

دنناـم _ع_ي  فا بهذـم ش_ رد  یتاـفیلات  هک  تسا  يرـصم  میهاربا  وـبا  ینزم ,  ییحی  نـب  لیعامـسا  یعفاـش  نادرگاـش  رگید  زا 
 . تسا هدوبرثؤم  یعفاش  بهذم  رشن  رد  هک  دراد  هریغو  روثنملا  ریغصلا , عماجلا  , ریبکلا عماجلا 

.دنتخاس رشتنم  ار  وا  بهذمو  هدرک  کمک  ار  يو  هکدندوب  وا  نارایو  نادرگاش  هک  دهد  یم  ناشن  یعفاش  خیرات  رد  قیقحت 

 . دراد دوجو  لمات  لباق  یفالتخا  رصم  رد  وا  بتکمو  قارع  رد  یعفاش  بتکم  نای  م_

میدـق بهذـم  ناونع  هب  يواـتف  نیا  هدیـشک ,  _ت  سد قار  رد ع_ دو  _يا خ_ هاو زا ف_ت_ _ع_ي  فا هک ش_ دوش  یم  هتفگ 
 . دنتسه بهذم  نیا  رب  قارع  رد  یعفاش  نادر  _ گا _ شو هد  فورعم ش_

 . تسا یفاکلا  عمجمو  یلامالا  میدق :  بهذم  ياهباتک  هلمج  زا 

 ... . نآ سا  _ سا ماوع ب_ر  لمعو  راشتنا  زا  سپ  مه  نآ  دومن , میرحت  ار  دوخ  میدق  بهذم  هب  لمع  رصم , هب  ترجه  ماگنه  وا 

؟  تسا اهنآ  ندوب  لطاب  لیلد  هب  يواتف  نآ  زا  یعفاش  عوجر  ایآ 

؟  تسا هدیدرگ  لماک  رصم  ردو  هدوب  صقان  دادغب  رد  يوداهتجا  هکنآ  ای 

؟  تسا حیحص  رصم  رد  وا  دیدج  بهذم  هک  میراد  ینیمضت  هچ  لاح 

_ت م_ي سا هد  _ مآ مالا  باتک  رد  هک  هنوگنامهاذـلو  تشگ !؟  یم  رب  دوخ  ءارآ  زا  مه  زاب  ایآ  تفاـی ,  یم  همادا  وا  رمع  _ر  گا
 . دراد دوجو  یعفاش  هقف  رد  رظنود  هلاسم  کی  يارب  هک  می  ب_ي_ن_

.دور یم  رامش  هب  صقن  ملعو  داهتجا  ياربو  تسا  نانیمطا  مدع  هجیتن  رد  يوتفرد  فالتخاو  ددرت  نیا  نیاربانب 

 , هتفرگ لاکشا  وا  هیلع  ینابیش  ینعی  دمحم  باحصاو  هتخادرپ  فیلات  هب  قارع  رد  یعفاش  دنک : یم  دییات  ار  بلطم  نیا  زاز  ب_
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 . دندرک گنت  وا  رب  ار  هصرعو  فیعضتار  وا  لاوقا 

هتفاین ییاپ  ياج  قارع  رد  اذلو  دندرک , یمدادملق  یلزتعم  ار  واو  هدومنن  یهجوت  یعفاش  لوق  ثیدح ب_ه  باحصا  رگید  یفرط  زا 
(( . 378  )) تفرگ قنور  وا  راک  رازاب  اذلو  دوبن  يرادمان  هیقف  رصم  رد  درک , ترجه  رصم  يوس  هب  , 

وا ب_ه _ب  هذ عفادـمو م_ یماحو  کلام ,  درگاش  ناونع  هب  یعفاش  اریز  درک , رییغت  تیعـضو  نیا  تفر  رـصم  _ت_ي ب_ه  قو
هب یعفاش  نآ  رب  _ه  فا _ ضاودو یکلام ب_ عفن  هب  یمومع  وج  اریز  دـش , رـصم  رد  يو  تیقفوم  لماع  نیاو  تفر ,  یم  راـم  ش_

رشن هب  تسناوتو   , تفرگ رارق  کلام  باحصا  زا  صوصخ  هب  یفاک  تیانع  دروم  رصمرد  درک و  رفـس  رـصم  هب  نامز  هفیلخ  هیـصوت 
.دزادرپب دیدج  بهذم 

 . دومن وا  ءارآو  کلام  در  رد  باتک  فیلات  هب  عورش  یعفاش  هک  دیشکن  _ي  لو _ي ط_ لو

ثیدح هدزناش  اهنت  کلام  هک  مدرک  یم  لایخ  مدمآ  رـصم  هب  یتقو  تفگ :  یم  هک  مدینـش  یعفاش  زا  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  عیبر 
عرف ي_ا  _ت ,  سا _ت_ه  شاذ _ گرا ار ك_ن_ عر  ف_ _ت_ه ,  فر ار گ_ _ل  صا وا  هک  مدـید  یلو  دریذـپ , یمن  اردوخ 

 . تسا هدرک  در  ار  لصا  هتفریذپ ,  ار 

زا يدراو  ردو م_ هـتفگ  نخـس  کـلام  هراـبرد  هـک  درب  یم  ماـن  ار  یناـسک  لـلعلا  باـتک  رد  یجاـس  دـیو : _ي گ_ مر وـبا ع_م_
س_پ_س م_ي دـــیز , نـــب  نمحرلادـــبعو  یملــــس ,  یبا  نـــب  زیزعلادـــبعدننام  دـــنا , هدرک  یئوـــج  بـــیع  وا  _ب  هذ م_

لاکشا وا  رب  (( 379  )) ناشیا تماما  ماقم  رب  تداسح  لیلد  هب  زین , هفینح  وبا  باحـصا  زا  یـضع  _ بو _ع_ي  فا _د:ش_ يو گ_
.دنا هتفرگ 

 . دندناسر لتق  هبار  يو  هکنآ  ات  دنتسشن  وا  نیمک  رد  هدمآ ,  هوتس  هب  یعفا  زا ش_ نا  _ك_ي_ لا م_

رجح م_ي نبا 
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 : تسا هدروآار  یعفاش  حدم  رد  نایح  وبا  هدیـصق  هاگنآ  (( , 380  )) درم ات  دـندز  نینهآ  دـیلک  کی  اب  ار  یعفاش  اهنآ  _د : يو گ_
اوسدف ایهو  مهناینب  ناک  ذا  اولصا  املامداهو  هولصح  ام  ادقان  یتا  ایط  هضغب  یلع  احـشک  اووط  سانا  هل  يذالاب  يربنا  رـصم  یتا  املو 

ایعن الو  كاوبال  الیتق  حارف  هنیبج  دیدحلا  حاتفمب  قشف  ایدیلا  هل  هلالا  لش  مهل  ایقش  هب  اودرفنا  امدنع  هیلع 

یم نمــشد  وا  هـب  تبــسن  هــشیمه  هــک  دنتــساخاپب  وا  تــیذا  يارب  یهور  گ_ _د , مآ _ت_ي ك_ه ب_ه م_ص_ر  قو  _ 1
.دندیزرو

.دوب هیاپ  یب  اهنآ  نامتخاساریز  دوب  هدمآ  نانآ  ياه  هتخاس  بیرختو  اهدرواتسد  دقن  يارب  وا   _ 2

.دنک عطق  ار  شتسد  دنوادخ  هک  دنداتسرف , وا  غارس  هب  ار  يراکتیانج  دنتفای , اهنت  ار  وا  یتقو   _ 3

.دنک يراوگوسو  هیرگ  وا  رب  یسک  هکنآ  نودبدش  هتشک  وا  درک , یمخز  ار  وا  یناشیپ  نینهآ  دیلک  اب  راکتیا  نآ ج_ن_  _ 4

.دش عقاو  نایکلام  یبهذم  بصعت  ینابرق  یعفاش  هنوگ  نیا 

نارا شــالت ي_ لــیلد  هـب  مـه  نآ  دــش , رــشتنم  نآ  زا  یعفاــش  بهذــم  هـک  دوـب  یهاــگیاپ  نـیلوا  رــصم  نآ ,  مـغر  یلع  یلو 
 . دش یم  هدرپ  یشومارف س_ هب  رگید  بهاذم  دننام  زین  یعفاش  بهذم  دندوبنا , _ه_ نآ _ر  گا ك_ه  وا , نادر  _ گا _ شو

 . تفرگار یعاز  وا  بهذم  ياجو  دش  رشتنم  مه  ماش  رد  بهذم  نیا 

نیزگیاج ار  نآو  هدومن  یعفاش  بهذم  رشن  رد  یعـس  تفرگ ,  هدهع  هب  ماش  رد  ار  تواضق  یعفاش  یقـشمد  نامثع  نب  دمحم  یتقو 
 . دندوب _ع_ي  فا _ي ش_ بو _ يا نیطالس  اریز  تفرگ  قنور  نایبویا  تلود  مایا  رد  یعفاش  بهذم  اذلو  درک , یعازوا  بهذم 

دوخ تردق  _ع_ي ب_ه  فا بهذم ش_ مه  زاب  دنتفرگ  تسد  هب  رصم  رد  ار  تردق  کیلامم  هک  اهنآ  زا  سپ 
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 . دندوب یعفاش  نیدلا ,  فیس  زج  کیلامم ,  ناهاش  مامت  اریز  دنام , یقاب 

 . تشادن یعفاش  بهذم  رشن  رد  یفنم  ریثات  یلو  دوب  یفنح  نیدلا  فیس 

.دش یم  هدرپس  یشومارف  هب  زین  وا  بهذم  هنرگو  هدنام  یقاب  نیطالسو  ارما  طسوت  یعفاش  مان  بیترت  نید  ب_

یعفاش رب  ییاهلاکشا 

 . نانمشدو ناگدننک  ولغ  تشاددوجو :  فلتخم  طخ  ود  یماما  ره  ربارب  رد  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه 

نیر _ تـالا رد ب_ یتافـص  يو  یطارفا  ناتـسود  , درک یباـیزرا  قیقد  روط  هب  ار  یعفاـش  ناوـت  یمن  _ع_ي_ت  ضو _ن  يا ب_ا 
نانمـشد لباقم ,  ردو  دـیآ  لئان  تاـجرد  نآ  هب  دـناوت  یمن  يا  هدـنز  دوجوم  چـیه  هک  دـنا  هدرک  حرطم  يو  يارب  لاـمک  تاـجرد 

.دندروآ نیئاپ  سیلبا  هجرد  اتار  يو  هک  دندرک  لعج  شا  هرابرد  یثیداحا 

_د هاو نم ك_س_ي خ_ تما  رد  هک :  دنک  یم  تیاور   ( (ص ربمایپ زا  سنا  زا  نادـعم  نب  دـبع  زا  يرابیوج  هّللادـبع  نب  دـم  _ حا
نم تما  زا  یسک  نینچمهو  تسا ,  سیلبا  زا  رتشیب  نم  تما  رب  وا  ررـض  ك_ه  _س ,  يردا ما م_ح_م_د ب_ن  دو ب_ن_ ب_

(( . 381  )) تسا تما  هار  غارچ  هک  دوب , دهاوخ  هفینح  وبا  مان  هب 

 . تسا غوردو  یلعج  یتیاور  نینچ  هک  دنک  یمن  کش  سک  چیه 

ربخو دمآ  یسک  میدوب ,  هکم  رد  هنییع  نب  نایفس  دزن  تفگوا :  هک  دنک  یم  لقن  دیعس  نب  دیوس  زا  دنـس  اب  ربلادبع  نبا  لباقم ,  رد 
(( 382  )) تسا هدرم  نامز  نیا  درم  نیرتهب  سپ  هدرک ,  تافو  سیردا  نب  دمحم  رگا  تفگ :  نایفس  داد , ار  یعفاش  تافو 

 . تسا هدرک  تافو  یعفاش  توف  زا  لبق  لاس  شش  ینعی  يرجه  لاس 198  رد  نایفس  اریز  تسا ,  غورد  زین  ربخ  نیا 

یناوارف ياه  لاکشا  اهنیا , همه  مغر  یلع 
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.دنک یم  تیاور  رتمکو  هدرک  تیاور  نایوگغورد  زا  وا  هک  دنا  هتفگو  هدیمان  هعیش  یهاگو  یلزتعم  هاگار  وا  دنا , هدرک  دراو  وا  رب 

؟  تفگ یم  غورد  یعفاش  ایآ  دش : لاؤس  نیعم  نب  ییحی  زا 

 . میوگ یمن  نخس  وا  هرابردو  مرادن  تسود  ار  وا  ثیدح  تفگ : 

 .... تسین دامتعادروم  یعفاش  تفگ :  وا  هک  هدرک  تیاور  نیعم  نب  ییحی  زا  بیطخ 

هچنآ یلو  متـس ,  یبایزراو ن_ي_ حـیجرت  ماقم  رد  نمو  , درادـن یـشزرا  نادـنچ  هک  تسه  یعفاش  هیلع  زین  يرگید  ياهراتف  گ_
ناـمز نآ  ياـه  تمهت  نیرتکا  _ نر _ط_ خزا تمهت  نیاو  دـنا , هدز  یعفاـش  هب  هک  تسا  عیـشت  ماـهتا  هدرک  بلجدوخ  هب  ارم  هجوت 
هدنزاه نام  _ت_ خا نو س_ _ر س_ت_ يزو _ت_ه  فر ار گ_ هعیشو  ع )   ) یلع ترضح  نادناخاه  يولع  مایا  نآ  رد  تسا , 

 . _د ند _ نا _ سر هب ق_ت_ل م_ي  اهتروص  نیرت  عیجف  اب  ار  اهنآو  دندرک  یم  روگ  هب 

...دوب یلومعم  يرما  ناشیا  هعیشو  نادناخو  ع )   ) یلع هیلع  ینمشد  هب  رهاظت 

تـسدب ناوت  یم  یناهفـصا  جرفلاوبا  زا  نییبلاطلا  لتاقم  دننام  خیرات  ياهباتک  زا  ار  هنیمز  نیا  رد  _تا ب_ي_ش_ت_ر  عال _ طا
.دروآ

هار ص_رب _ن  يا ردو  هدادـن  تسد  زا  ار  تیب  لـها  يـالو  هک  كدـنا  یهورگ  دـندش , میـسقت  تمـسق  ود  هب  مدرم  ور  _ن_ يا زا 
 . دنتخورف نیطالس  يایند  هب  اردو  نیدو خ_ هدش  میلست  داد  یم  لیکشت  ار  مدرم  مومع  هک  رگید  هورگو  , دندومن يراکادفو 

ءالبلاب اوصحم  اذاف   , مهشیاعم ترد  ام  هنوطوحی  مهتنسلا ,  یلع  قعل  نیدلاو  ایندلا  دیبع  سانلا   (: ع  ) نیـسح ماما  دیامرف  یم  ابیز  هچ 
یم نید  فارطا  رد  تسا  نیمات  اهنآ  یگدـنز  هک  یتقو  ات  تسا ,  اهنابزرـس  رب  اهن  _ن ت_ يدو دنتـسرپ , ایند  مدرم  نونایدـلا :  لـق 

مک نارادنید  , دنریگ رارق  شیامزآ  دروم  يراتفرگ  یعون  اب  هاگره  یلو  دنخرچ ,
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.دوب دنهاوخ 

_ب ت_ه_م_ت جو هب م_ اهنآ  تبحم  فرـص  هک  یلاح  رد  , دومن تیب  لها  هب  تبـسن  تبحم  راهظا  یعفاـش  هریت ,  ياـضف  نیا  رد 
 . دش یم  عیش  ب_ه ت_

روط هب  هک  هدوب  یتـبحم  هکلب  هتـشادن  ار  ناـشیا  زا  يوریپ  بوجوو  تیب  لـها  يـالو  هب  هدـیقع  وا  ینعی  دوبن , هعیـش  یعفاـش  عقاورد 
.دراد ياج  یناسنا  ره  لد  رد  يرطف 

نم مکنا  رخفلا  میظع  نم  مکیفکی  هلزنا  نآرقلا  یف  هّللا  نم  ضرف  مکبح  هّللا  لوسر  تیب  لآ  اـی  دـیوگ : یم  یعفاـش  هک  ور  نیا  زاو 
 . تسا هدرک  لزان  نآرق  رد  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یهلا  هضیرف  امش  تبحم  ادخ , لوسر  نادناخ  يا  هل 1 _  هالص  مکیلع ال  لصی  مل 

 . تسا لطاب  وا  زامن  دتسرفن , تاولص  امش  رب  سک  ره  هک  سب  نیمه  امش  تمظعو  رخف  رد   _ 2

هدوملا الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  ـال  لـق   : ) تسا _ف_ه  ير _ه ش_ يآ دا  _ت_ن_ سا _ع_ي ب_ه  فا ود ب_ي_ت ش_ _ن  يا
 . مناکیدزن هب  تبسن  تبحم  زج  مهاوخ  یمن  یشاداپ  امش  زا  نم  وگب  (( : 383  ( )) یبرقلا یف 

 . دناد یم  بجاو  ار  ع )   ) تیب لها  تبحم  تحارص  هب  _ه  يآ _ن  يا

نم يارب  عوـضو  _ن م_ يا تسا !؟  هداد  رارق  تیب  لـها  تبحم  رد  ار  تلاـسر  شاداـپ  دـنوادخ  هنوـگچ  هک  دوـب  بیجع  نـم  يارب 
 .. . متسناد ار  اهنآ  هب  کسمتو  تیب  لها  تبحم  رد  ندش  شیامزآ  شزرا  هک  هاگنآ  ات  دشن  نشور 

.دنتخاس ندوب  یضفار  هب  مهتم  ار  يو  دومن , تیب  لها  هب  تبحم  مالعا  هک  نیمه  تسا ,  نشور  يا  هنومن  یعفاش  نیاو 

نا داه  ریخو  ماما  ریخ  کش  نود  تیلوت  نکل  يداقتعا  الو  ینید  ضفرلا  امالک  تلق :  تضفرت ,  اولاق : دیوگ : یم  یعفاش 
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؟  يا هدش  یضفار  دنتفگ   _ 1 دابعلا ضفرا  ینناف  اضفر  یصولا  بح  ناک 

 . نم داقتعا  هن  تسا  ضفر  نم  نید  هن  ریخ , متفگ : 

 . مدش رگتیاده  نیرتهبو  ماما  نیرتهب  یلاوم  دیدرت  نودب  نم  یلو   _ 2

 . متسه درف  نیرت  یضفار  نم  سپ  دیآ , یم  رامش  هب  ضفر  ربمایپ  یصو  بح  رگا   _ 3

یلع يردی  سیلو  یعفاشلا  تومی  درک : ییوگدب  وا  زا  هنوگنیاارعش  زا  یکی  دومن , ع )   ) یلع هب  تبحم  راهظا  هنوگنیا  یعفاش  نوچ 
(( . 384  )) هّللا ای  تسا  وا  يادخ  یلع  دناد  یمنو  دریم  یم  یعفاش  هّللا 1  هبر  ما  هبر 

ناراوگرزب نآ  هب  تبحم  مالعا  زا  تسد   , نانآ هعیـشو  تیب  لها  اب  ینم  _ شد زا  هدو  _ لآ _ن ف_ض_يا  يا رد  _ع_ي  فا ش_
ینم یلا  جـیجحلا  ضاف  اذا  ارحـس  ضهانلاو  اهفیخ  دـعاقب  فتهاو  ینم  نم  بصحملاب  فق  ابکار  اـی  دیارـس : یم  نینچو  هتـشادن  رب 

فقوتم ینم  رازگیر  رد  هراوـس ,  يا  یـضفار 1 _  ینا  نالقثلا  دهـشیلفدمحم  لآ  بح  اضفر  ناک  نا  ضئافلا  تارفلا  مطتلمک  اضیف 
 . هدب ادن  دنا  هتسشن  ای  هداتسیا  فیخ  دجسم  رد  هک  یناسک  هبو 

دور مطـالتم  تکرح  دـننام  دـنا  هدرک  تکرح  ینم  زا  جاـجح  هک  یتقو  هدرـس ,  رح  ما س_ رد ه_ن_گ_ ار  دو  ياد خ_ ن_  _ 2
 . بآ نایغط  ماگنه  رد  تارف 

تداهـش سناو  نج  سپ  دور , یمرامـش  هب  ضفر  (ص )  دمحم لآ  تبحم  _ر  گا _د ك_ه :  _ن ب_شا يا ياد ت_و  ن_  _ 3
 . متسه یضفار  نم  هک  دنهد 

ت_ه_م_ت هلاــسم ,  نـیاو  دــناد  یم  یغب  لــهاار  دــندیگنج  ناــشیا  اــبو  هدرک  ماــیق  ع )   ) یلع هـیلع  هــک  يدارفا  زین  یعفاــش 
نامز نآ  نامکاح  هنیس  رد  دوب  یسوباک  تمهت  نیاو  دنک , یم  تیبثت  وا  هرابرد  ار  ت_ش_ي_ع 
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نیطالس زا  تیعبت  هب  هک  زور  نآ  هعماج  هب  تبـسن  تسا  یعیـشت  یعفاش  عیـشت  هک  دوش  یم  صخـشم  قیقحتو  یـسررب  زا  سپ  یلو 
.دوب ع )   ) تیب لها  هب  تبسن  ینمشدرد  قرغ  دوخ 

ینمـشد چیه  مین ,  ادج ك_ اهنآ  ياهتـسایسو  نامکاح  يوریپ  زا  ار  هعماج  نآ  رگا  الاو  هدش ,  عیـشت  هب  مهتم  یعفاش  ور  _ن  يا زا 
 . دشاب اهنآ  ور  هلابند  هک  رهو  جراوخ  رگم  تفای ,  میهاوخن  تیب  لها  هب  تبسن 

راد _ت_ سود زین  یعفاش  اذلو  هدرکذوفن  دشاب  هدـشن  تسایـس  میلـست  هک  یناملـسم  ره  لد  رد  تی  _ل ب_ ها سپ م_ح_ب_ت 
لها هتـشاد ,  تسودار  _ه_ا  شزراو لوصا  هک  ره  اریز  تسا ,  دایز  هلاسم  ود  نیا  فالتخا.دشاب  هعیـش  هکنآ  نودـب  دوب  تیب  _ل  ها

 . دشابن ناملسم  هک  دنچ  ره  دراد , یم  تسود  زین  ار  دندوب  اهشزرا  نیا  يوگلا  هک  تیب 

هرابرد يدلج  جنپ  يا  هعوسوم  هک  میریگب  رظن  رد  ار  قادرج  جرج  یحیـسم  هدنـسیون  تسا  یفاک   , تسا دایز  بلطم  نیا  رب  دـهاش 
 .. . تسا هدرک  یفر  تافص م_ع_ نیرت  میظع  ابار  ناشیاو  هدومن  فیلات  ع )   ) یلع ماما 

 . دسیون یمدم  _ر ف_ي غ_ تو همطاف  مان  هب  یباتک  (ع )  ارهز همطاف  هرهاط  هقیدص  هرابرد  رگید  هدنسیون  ایو 

 . تسا سارتمو  ساربن  یلع  مامالا  باتک  بحاص  یناتک  نامیلس  هدنسیون ,  نیا 

ع  ) _ب لا _ي ط_ با یلع ب_ن  ماـما  هراـبرد  یحیـسم  کـی  ار  دراد  تیب  رازه  جـنپ  هک  ناـهج  هدیـصق  نیرت  ینـالوط  نـینچمه 
 ( ع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ماـما  لـیا  رد ف_ض_ یحیـسم  کـی  زین  ار  نآو  هتـشاد  تیب  رازه  هس  هدیـصق  نیمودو  تسا  هدور  )س_

 .. . هدورس

 .. تسا هدش  هدورس  تیب  رازه  رد  ع )   ) یلع ماما  هرابرد  یحیسم  کی  زا  مه  موس  هدیصقو 
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زا تسا  ترابع  یعقاو  تبح  هدو ب_ل_ك_ه م_ یفاک ن_ب_ تبحم  فرص  اریز  تسین ,  عیشت  رب  لیلد  اهنیا  زا  کی  چیه  یلو 
: دیوگ یم  رعاش  هک  هنوگنامه  نانآ ,  زا  مالسا  ماکحاو  نید  فراعم  نتفرگو  تیب  لها  هب  تبسن  هبئاش  یبو  لماک  يوریپو  تالاوم 
هک ره  يدرک ,  یم  تعاطا  ار  وا  يدوب ,  وگتـسار  دوخ  تبحم  رد  رگا  عیطم 1  بحی  نمل  بحملا  نا  هتعطال  اقداص  کبح  ناـک  ول 

.دنک یم  تعاطا  ار  وا  دشاب , هتشاد  ار  یسک  تبحم 

 . لاله نب  لبنح  نب  دمح  _م_د ب_ن م_ حا لبنح :  نب  دمحا  ماما 

 . يرجه لاس 164  دلوتم 

 . _ت سا هد  _ شد _ لو ور م_ت_ رد م_ ير ض_ع_ي_ف ت_ر  ربانبو خ_ب_ دادغب  رد  روهشم  ربخ  قبط 

 . تسا هدرک  گرزب  ار  وا  شردامو  هدوب  میتی  ردپ  هیحان  زا  دم  _ حا

 . دروآ ملع  لیصحت  هب  ور  يرجه  لاس 179  رد  ینعی  یگلاس  هدزناپ  رد  وا 

 . تخادرپ ثیدح  ملع  لیصحت  هب  س_پ_س  _د , ناو بر خ_ _ي_تا ع_ بداو نآر  تءارق ق_ ادتبا 

هدافتـسا وا  رـضحم  زا  رتشیبای  لاس  هس  تدم  دـمحا  هک  تسا  يرجه  لاس 183  يافوتم  یملـسری  نب ب_ش_ ماشه  وا  داتـسا  نیلوا 
 . _ت سا هدر  ك_

لیصحت یفلتخم  دیتاسا  رضحمردو  هدرک  رفـس  ثیدح  لیـصحت  يارب  قارعو  ماش  نمی ,  هنیدم ,   , هرـصب هفوک ,  هکم ,  هب  سپ  س_
 . دشاب یم  یعفاش  اهنآ  نیرتمهمو  تسین ,  نانآ  مان  ندرب  هب  يزاین  هک  هدومن 

.دنناد یم  دمحا  درگاش  ار  یعفاش  اه  یلبنح  هک  تسا  نیا  بیجع 

_ح لا ص_ ير ,  لاس 261 ه_ج_ ياـفوتم  مرثا  هب  فورعم  یناـه  نب  دـمحم  نب  دـمحا  هلمج  زا  دراد  یناوارف  نادرگاـش  دـم  _ حا
زا هک  يرجه  لاس 290  يافوتم  لبنح  نب  دمحا  نب  هّللادبعو  تسا  وا  نادنزرف  نیرتگرزب  هک  لبنح  نب  دمحا  ب_ن 
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 : تسا هدرک  لقن  ثیدح  شردپ 

دمحا راثآو  اهباتک  زا 

رد هک  تسا  ییاهباتک  ياراد  وا  هکلب  دور  رامـش  هبوا  یهقف  بهذـم  ساسا  ناونع  هب  هک  هدرکن  فیلات  هقف  رد  یباـت  _م_د ك_ حا
باتک اهنت  اهباتک  نیا  هک  زامن  رد  یکچوک  هلا  _ سر هریغـصلا و  کسانملا  هریبکلا ,  کسانملا  دـننام  هدوب  یهقف  تاعوضوم  رامش 

(( . 385  )) تسا هتخادرپ  نآ  تاعوضوم  حیضوتو  حرش  هب  وا  دنچ  ره  هدوب  ثیدح 

رد _چ_ه  نآ ب_ه  تفگ :  دیعـس  نب  ناـمثع  هـب  يزور.درادـن  يارو  عـیرفت  لـماش  ياـهباتک  هـب  يا  هقـالع  وا  هـک  تـسا  فورعم 
 . بایرد ار  لصا  هکلب   , نکن هجوت  تسا  هدمآ  کلام  ای  یعفاش  نایفس ,  قاحسا ,  ياه  هتشونای  دیبع , یبا  _ه_يا  ك_ت_با

_ث يد راز ح_ هد ه_ ناـیم  نیا  زاو  هدوـب  ثیدـح  رازه  لـهچ  لـماش  هک  تـسا  وا  دنـسم  ثیدـح  رد  شتاـفیلات  نیرتروهـش  زا م_
 . _ت سا يرار  ت_ك_

رد ایآ  دینیبب  دیو : _ي گ_ مد _ن_ سر وا م_ي پ_ زا  یثیدـح  هرابرد  یتقو  هدرک ,  قیثو  ار ت_ دو  _م_د م_س_ن_د خ_ حا
 . دشاب یمن  تجح  تسین  رگا  هن ,  ای  دراد  دوجو  دنسم 

هک دـنا  هتـشاد  مـالعا  تحارـص  هبو  هتـسناد ,  تسرداـن  ار  نآ  ياـهتیاورزا  یـضعب  هتفریذـپن ,  ار  وا  دنـسم  ظاـفح  زا  يرایـسب  یلو 
 . تسین ثحب  نیا  لاجم  اجنیا  رد  هتبلا  دراد , دوجو  نآ  رد  یلعج  ياهتیاور 

لبنح نب  دمحا  يراتفرگ 

 . دش وا  ریگنماد  نآرق  قلخ  مدع  هرابرد  شنخس  ببسب  هک  تسا  یتالکشم  لبنح ,  نب  دمحا  یگدنز  رد  لوحت  نیرتم  م_ه_

 . دش زاغآ  نومام  نامز  زا  يراتفرگ  نیا 

 . دنشاب نآرق  ندوب  قول  لئا ب_ه م_خ_ هک ق_ درک  یم  راداو  روز  هب  ار  مدرم  نومام 

ار مدرم  نآرق  قلخ  هراـبرد  هک  درک  رما  ار  ناـنآ  هداتـسر ,  دوـخ ف_ نارادـنامرف  ماـمت  هب  يروـشنمو  دوـب  ملاـعو  ملکتم  يدرم  وا 
 . دننک ناحتما 

 : تسا هدمآ  روشنم  نیا  رد 
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.دنک لمع  قح  ساسارب  تیعر  نایم  ردو  هتشاداپ  ربو  ظفح  ار  نید  تسا  بجاو  نیملسم  رب خ_ل_ي_ف_ه 

داشرا هن  تریـص ,  _ بو یهاـگآ  هن  هک  نیئاـپ ,  حطـس  دارفا  مومعو  هعماـج  ناداـن  تیرثکا  هک  تسا  هدـش  راد  ربخ  نینمؤملاری  _ ما
لهاج دـنوادخ  تخانـش  هب  تبـسن  دنـشا , ینیمزرـسو ب_ راید  رهرد  دـنراد  شناد  ناهربو  رون  زا  يرادروخرب  هنو  یهلا  تیادـهو 

هارو يداقتعا  لـئاسم  نیرتحـضاو  زاو  هدرب ,  رـسب  یهارم  رد گ_ ادـخ  هب  ناـمیاو  دـیحوت  نید ,  تقیقح  هراـبردو  هدوب ,  انـشآانو 
هنو هتشاد  یحیحص  تفرعم  وا  هرابرد  هنو  هتسناد  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ار  ادخ  ردق  هن  اهنآ  دنا , هدنام  بقع  یهلا  عابتالا  بجاو 

دنواد اهنآ خ_ دنرادن , ربدتو  رکفت  تردقو  هدوب  صقان  ناشلقعو  فیعـض  اهنآ  يار  اریز  دنا , هدیمهفار  شق  _ل_ خو وا  نایم  قرف 
ار نآ  دنوادخو  هدوب  یلزاو  میدق  نآرق  هک  دنا  هدش  دقتعم  یگمهو  هتسناد  یکی  تسا ,  هدرک  لزان  هک  ینآرق  اب  ار  یلاعتو  كرابت 

(( . 386  ... )) تسا هدیرفاین 

داتفا هج  _ك_ن_ شو ناحتما  ماد  هب  مصتعم  نامزرد  لبنح  نبا  یلو  دـش , زاغآ  نآرق  قلخ  زیگنارب  بوشآ  هلاسم  _ن_ج_ا  يا زا 
نب دمحا  تبون  هک  یتقو  دوب , دیدشرای  مدرم ب_س_ لیلذـتو  ندرک  ناحتما  رد  مصتعم  تفر  ایند  زا  نوماموا  ناحتما  زا  لبق  اریز 

 . ..دز دهاوخ  کتک  یپرد  یپ  ار  يو  هکلب  تشک ,  دهاوخن  ریشمش  اب  ار  دمحا  هک  درک  دایدنگوس  مصتعم  دیسر , زین  لبنح 

 . دنیبن يرونال  _ صا داد ك_ه  دهاوخ  رارق  یکیرات  ياج  رد  ار  واو 

یقاب دوخ  لوق  رب  وا  یلو  دوش  هفیلخ  مکح  میلـست  دیاش  ات  دندروآ  یم  هرظانم  يارب  هنازور  ار  دمحا  زور  هس  تدم  هب  بیترت  نیدب 
 . تفریذپن زگرهو  هدنام 

يو داد  رو  _ت_ سد دیماان ش_د, وا  زا  مصتعم  یتقو 
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يدازآ روتسد  مصتعم  اریز  _ت ,  فا همادا ن_ي_ هجنکش  نیا  یلودندز  قالش  هبرـض  ار 38  دمحا  اهنآ  دـننزب , قال  ار ب_ا ش_
یخیرات نامرهق  کی  دـمحا  زا  ات  دوب  _ي  فا راد ك_ نیا م_ق_ ایآ  تسا ,  بجعت  بجوم  هلاسم  نیاو  درک  رداـص  ار  لـبنح  نبا 

همادا هجنکـش  نیا  ارچ  یهگناو  دـندرک !؟  ربصو  هدـش  هجنکـش  وا  زا  شی  هک ب_ تسا  يدارفادـهاش  خـیرات  هک  یلاح  رد  دزاسب ,
؟  تفاین

؟  تفریذپار ناطلس  لوقو  هدرک  عوضخ  وا  ایآ  ! 

ار وا  يدازآ  رو  _ت_ سد مصتعم  اذلو  دـننک  هلمح  دنتـساوخو  هدرک  عامتجا  ناطلـس  خاک  ربارب  رد  مدرم  هک  دـنا  هتفگ  اه  یـضعب 
تمظعو هدارا  توـق   , تردـق هب  فورعم  وا  اریز  تـسین ,  راـگزاس  مـصتع  _خ م_ يرا _ن خ_ب_ر ب_ا ت_ يا _ي  لو ...داد ,

؟  _د ندو یناسک ب_ هچ  مدرم  نآ  یهگناو   , تشادن یساره  ماوع  بضغ  زاو  هدوب  تلود 

رگاو دشاب , هتـشاد  یناوریپ  نین  ات چ_ هدوبن  روهـشمو  فورعم  يراتفرگ  نیا  زا  لبق  دمحا  یلو  !؟  دندوب دـمحا  ناوریپ  اهنآ  _ا  يآ , 
 . تسین هدننک  عناق  ببس  نیا  سپ  ...دوب ! هدرک  میرحت  ار  ناطلسرب  جورخ  دمحا  دندوب , وا  وریپ  اعقاو 

رد _ظ  حا هنوگنامه ك_ه ج_ تسا ,  وا  يار  لـباقم  رد  میلـستو  هفیلخ  رما  هب  تبـسن  دـمحا  شریذـپ  يدازآ  نیا  ببـس  ارها  ظ_
ینعی امـش  بحاص  نیاو  : دیوگ نینچ م_ي  يراتفرگ  نیا  ناتـساد  لقن  زا  سپ  ثیدح  _ل  ها دو خ_ط_با ب_ه  _ه خ_ لا _ سر

نیا هک  هدوب ,  هیقت  ساسا  رب  نآرق  قلخ  هب  وا  رارقا  رگا  سپ  كرـش ,  راـید  رد  رگم  تسین  زیاـج  هیقت  تفگ :  یم  لـبنح  نب  دـمحا 
تسا تقیقح  ساسا  ربو  حیحـص  وا  رارقا  نیا  رگاو  تسا ,  هدومن  _ب  يذ ار ت_ك_ دوخ  وا  اذلو  هدش  عقاو  مالـسا  راید  رد  هیقت 

امش هن  سپ 
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یـس اـهنت  دوـب , هدروـخن  زین  يداـیز  قالـشو  هدـیدن  دوخرـس  رب  يریـشمش  وا  هـکنیا  رب  هوـالع  _ت ,  سا اـب ش_م_ا  وا  هـنو  وا  اـب 
 . دومن رارقا  راب  نیدنچو  هدرک  تفایرد  دیدش  ریغو  رگیدکی  زا  هلصا  _ه ب_ا ف_ بر ض_

تدـش زا  هنو  هدومن  ینیگنـس  وا  رب  نهآ  هن  دوب , هدـننک  دـیما  اـن  وا  تیعـضو  هن  هتفرگ ,  رارق  راـشف  تح  یـسلجم ت_ رد  هندـمحا 
اهنآ داد , یم  ار  اـهباوج  نیرت  نشخ  واو  هدوـمن  هرظاـنم  يو  اـب  نخـس  نیرت  مرن  اـب  هـکلب  دـندوب , هدـناسر  ار ت_ وا  _د  يد ت_ه_

(( . 387  )) تفر یم  رد  هروک  زا  واو  هدرک  راتفر  ملح  اب  اهنآ  هدوب ,  نانآ  هب  هجوت  یب  واو  هدرک ,  دروخرب  نیگنس 

: دیوگ یم  هدروآ ,  ار  تسا  قولخم  نآرق  هکنیا  هب  لبنح  نبدمحا  فارتعا  هرابرد  ظحاج  نخـس  دوخ  خـیرات  رد  یبوقعی  نینچم  ه_
زا يزیچ  یلو  ما ,  هدروآ  تسدـب  ار  یم  م_ن ع_ل_ تفگ :  دـمحا  درک , ناـحتما  نآرق  قلخ  هراـبرد  ار  لـبنح  نب  دـمحا   , مصتعم
يو اب  رگید  نت  دـنچو  قاحـسا  نب  نمحرلادـبع  دـندروآ , وا  اب  هرظانم  يارب  ار  اـهقف  هاـگنآ  مناد ,  یمن  نآ  هراـبرد  ار  امـش  راـتفگ 

 . ..دندرک هرظانم 

میهاربا نب  قاحسا  هاگنآ  , دندز قالش  هبرـض  دنچ  ار  وا  سپـس  دشن , تسا  قولخم  نآرق  هک  _ن_ يا لو  هب ق_ب_ رـضاح  وا  یلو 
تـسدب هک  یملع  نیا  ایآ  تفگ :  قاحـسا  مداد ,  هزاجا  تفگ :  مزادرپب ,  هرظانم  هبوا  اب  نم  دـیهد  هزاجا  نینمؤملاریما ,  اـی  تفگ : 

 . ما هتفرگ  دای  نارگید  زا  تفگ :  دمحا  يا !؟  هتفرگدای  نارگید  زا  ای  هدرک  لزان  وت  يارب  ار  نآ  یکلم  يا ,  هدروآ 

يا هدروآ  تسدب  يرگید  زا  سپ  یکی  تفگ :  قاحسا 
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؟  مهاب ار  همه  ای 

 . ما هتفرگ  دای  يرگید  زا  سپ  یکی  تفگ : 

 . يا هتفرگن  دای  ار  نآ  هک  تسا  هدنام  زیچ  کی  سپ  تفگ :  قاحسا 

 . ما هتفرگن  دای  ار  نآ  هک  تسا  هدنام  يزیچ  تفگ :  دمحا 

.داد دای  وت  هب  ار  نآ  نینمؤملاریماو  هتفرگن  دای  هک  تسا  هلمج  نآ  زا  مه  نیا  سپ  تفگ :  قاحسا 

 . متسه نینمؤملاریما  لوق  هب  لئاق  مه  نم  سپ  تفگ :  دمحا 

؟  نآرق قلخ  هرابرد  تفگ :  قاحسا 

 . نآرق قلخ  رد  تفگ :  دمحا 

(( . 388  )) دندرک هناور  لزنم  هبو  دنداد  تعلخ  يو  هبو  هتفرگ ,  وا  رب  دهاش  هاگنآ 

اه ناتـسادو  اه  هناسفا  نآ  زا  اه  یلبنحو   , تسا یگتخاـس  دـشاب  هتـشاد  تقیقح  هکنآ  زا  لا پ_ي_ش  _ن ج_ن_ج_ يا پ_س 
 . دشاب لبنح  نب  دمحا  تماما  يارب  یغیلبت  ات  هتخاس 

.دوب دهاوخن  نآ  نامرهق  لبنح  نبا  هاگ  چیه  دوش , یسررب  تیعقاو  ساسا  رب  هلاسم  نیا  رگا  الاو 

دنا هدنام  یکیرات  رد  هک  ینانامرهق 

 . _ت سا سنا  نب  کلام  درگاشو  هدوب  املعزا  دش , هتشک  يرجه  لاس 231  رد  هک  یعازخ ,  رصن  نب  دم  _ حا ( 1)

وت رظن  دیسرپ : هدرک  ناحتما  ار  وا  یسابع  قثاو  يزور  دنا , هدرک  تیاور  وا  زا  فسو  _ح_م_د ب_ن ي_ مو _ن م_ع_ي_ن  با
؟  تسیچ نآرق  هرابرد 

 . تسین قولخم  ادخ  نخس  تف :  گ_

 . _ت فر _ يذ وا ن_پ_ یلو  تسا ,  قولخم  نآرق  دیوگب  هک  دنک  راداو  ار  وا  درک  یعس  قثاو 

 . درک ثیدح ن_ق_ل  شا  هرابردو  هدرک  لوبق  ار  نآ  دیسرپ , وا  زا  تمایق  زوررد  ادخ  مسجت  هرابرد 

رد ار  وا  _ي  نا _ك_ مو هدـش ,  هدـید  دودـحم  ماـسجا  هـک  هنوگناـمه  دوـش  یم  هدــید  دــنوادخ  اـیآ  وـت , رب  ياو  تـفگ :  قـثاو 
هک یئادخ  نیا  اب  وت  دوش , یم  روصحمرظان  ياربو  هتفرگر  ب_
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هک ار  يریـشمشداد  روتـسد  هـفیلخو  درک , رارـصا  دوـخ  يار  رب  _ي  عاز _م_د خ_ حا _ي  لو  , يا هد  رفاـک ش_ يدرک  فیــصوت 
دنک یم  تدابع  ار  ییادخ  هک  رفاک , نیا  نتـشک  هب  تبـسن  مراد  باوثدیما  نم  تفگ :  قثاو  دـندروآ , دوب  هما  شمان ص_م_ص_

 . میسانش یمن  تفگ  وا  هک  یتافص  ابو  هدیتسرپن  ار  نآ  ام  هک 

یقرش بناج  رد  يزور  دنچو  هدرب  دادغب  هب  ار  وا  رس  داد  روتـسدو  دز , ار  وا  ندر  _ گو _ت_ه  فر تسدب گ_ ارریـشمش  سپس 
 . دندومن نازیوآ  یبرغ  بناج  رد  يزور  دنچ  سپسو  رهش 

.دش هداد  رارق  وا  رس  يور  هک  تشون  يذغاک  قثاو 

 . تسا کلام  نب  رصن  نب  دمحا  رس  نیا  دوب : نینچ  ذغاک  نآ  نومضم 

ار وا  دـنوادخو  دومن  دانعو  هتفریذـپن  وا  یلو  دوش , هیبشت  مدـعو  نآرق  قلخ  هب  لئاق  هک  تساوخ  وازا  قثاو  نوراـه  ماـما  ادـخ  هدـنب 
(( . 389  )) داتسرف شتآ  هب  رتدوز 

 . وا سرد  هقلح  هماداو د یعفاش  درگاش  یطیوب ,  یی  _ف ب_ن ي_ح_ سو ي_ ( 2)

 . دندربدادغب هب  رصم  زاو  هتسب  نهآ  _ج_ي_ر  نز لطر  لهچ  رد  ار  وا 

ریجنزو لغ  نیا  رد  دنگوس , ادخ  هب  تفگ :  هتفریذ ,  وا ن_پ_ _ي  لو تسا ,  قولخم  نآرق  دیوگب  هک  دـندرک  شناحتما  اجنآ  رد 
تـسار نخـس  زج  مدش  دراو  قثاووا  رب  رگاو  دـندرم , ریجنز  رد  هار  _ن  يا رد  _ي  هور هک گ_ دـننادب  دـعب  ماوقا  ات  مریم  یم  دوخ 

 . تفگ مهاوخن  يزیچ 

.درم نادنز  رد  يرجه  لاس 232  رد  هکنآ  ات  درک  رارصا  دوخ  هدیقع  رب  نانچمه  وا 

_ن يا پ_س  دـندوب , دـمحا  زا  رتراوتــساو  رت  مـکحم  یگمهو  تـسین  اـهنآ  ماـن  رکذ  لاـجم  هـک  دـندوب  زین  يرگید  دار  _ فا ....
ياه ینامرهق  نیرتگرزب  زا  ار  نآو  هتسناد  لبنح  نب  دمحا  صوصخم  ار  يراتفرگ  نی  _ت ك_ه چ_ن_ سا _ه  نا _م_ لا ظ_
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.درک فارتعاو  عوضخ  مصتعم  ربارب  رد  میدید  هک  هنوگنامهاریز  دوبن , نینچ  الصا  وا  هک  یلاح  رد  مینک ,  یقلت  وا 

لکوتم دهع  رد  دمحا 

ار اهنآ  دومن , بوکر  ار س_ هلزتعمو  برقم  ار  ثیدح  لها   , قثاوو مصتعم  نومام ,  نامز  سکع  هب  دیـسر  تردـق  هب  لکوتم  یتقو 
هب ثیدح  لها  تروص  نیدبو  دـناسر , یم  لتق  هبو  هجنکـش  ار  يو  دوب  نآرق  قلخ  هب  لئاق  هک  ره  دومن , ناحتما  نآرق  قلخ  هرابرد 

.دنریگب هلزتعم  زا  تدش  هب  ار  دوخ  ماقتنا  دنتسناوت  نانآ  دندیسر , يدنلب  هاگیاج  هبو  تفر ,  الاب  اهنآ  هزاوآ   , هدیسر دوخ  هتساوخ 

لو ب_ه اذ ق_ ل_ دروآ , تسدـب  ار  ناـگمه  دـییاتو  هـتفرگ  رب  رد  ار  یموـمع  راـکفا  تساوـخ  لـکوتم  دـیوگ : یم  نـیما  دـمحا 
(( . 390  )) درک يرای  ار  نیثدحمو  لیطعت  ار  اه  همکاحمو  اهناحتما   , هتشاذ را گ_ ار ك_ن_ نآر  خ_ل_ق ق_

_م ب_ه لا نا س_ نآرق ج_ يراتفرگ  هیـضق  زا  وا  اهنتاریز  دوب , لبنح  نب  دمحا  نآ  زا  لکوتم  هب  برقت  رد  مهـس  نیرتش  ب_ي_
مارتحاو ریدقت  ار  دمحا  هکدومن  هیصوت م_ي  ارما  هب  لکوتم  دندیسر , لتق  هب  بوشآ  نیا  نانامرهق  هک  _ نآ زا  پ_س  در , رد ب_

 . دننک

(( . 391  )) داد یم  وا  هب  قوقح  مهرد  رازه  راهچ  هنایهامو  هداد  رارقدمحا  يارب  ار  اه  هزیاج  نیرتهب  وا 

يوس هب  فارشاو  نایعا  _ت_ي ,  مو لا ح_ك_ _ جر  , هد وا ش_ ور  هلابند  يدایز  مدرم  هدومن ,  دوعص  دمحا  هراتس  هلیـسو  نیدب 
 . دندروآ يور  وا 

زا راک  نیاو  دومن , ینابیتشپو  دییات  ار  تلود  هداد ,  لکوتم  زا  تعاطا  بوجوو  تماما  تفالخ ,  یتسرد  هب  يوتف  دـمحا  لباقم  ردو 
 . قساف هچ  دشاب  نمؤم  هچ  تسا  مکاح  زا  تعاطا  موزل  هب  لئاق  وا  اریز  درادن  بجعت  ياج  دمحا 

: دیوگ یم  نینچ  دوخ  هلاسر  رد ي_ك  _م_د  حا
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دییاـتو هتفریذـپ  ار  وا  مدرمو  هدیـسر  تفـالخ  هب  هک  رهو  قساـف ,  هچ  دنـشاب  نمؤم  هچ  نینمؤملاریماو ,  همئا  زا  يربناـمرفو  تعاـطا 
رد ندیگنجو  تسا  بجاو  اهنیا  مامت  زا  تعاطا  تفرگ ,  ار  نینمؤملاریما  مانو  طلسم  _ه_ا  نآر ریشمش ب_ روز  اب  هکنآ  ای  دندرک ,

 . تسا حیحص  تمایق  زور  ات  قساف  ای  نمؤم  ءارما  باکر 

.درادن ار  اهنآ  اب  ینامرفانو  تفلاخم  قح  سک  چیهو  هدوب  همئا  نیا  تسدب  دودح  يارجا 

 . قساف هچ  دنشاب  نمؤم  هچ  تسا  يزجمو  زیاج  اهنآ  هب  تاقدص  تخادرپ 

تنس ابو  كرت  ار  رابخا  هدیرفآ ,  تعدب  دناوخب  هرابود  ار  شزامن  هک  رهو  هدوب  زیاج  یم  _ ره ح_كا ایو  وا  رس  تشپ  هعمج  زامن 
 . تسا هدومن  تفلاخم 

وا تفـالخ  رب  روزاـب , هچ  تیاـضر  اـب  هچ  نکمم ,  وحنره  هبو  لوبق  ار  يو  مدرم  هک  نیملـسم  همئا  زا  یکی  هیلع  یـس  _ر ك_ گا
تیلهاج نامز  رد  ایوگ  دریمب  تلاح  نیارد  رگاو  تسا ,  هّللا  لوسر  راثآ  فلاخمو  هتفر ,  رامـش  هب  یغای  دـنک , مایقدـنا  هدرک  رارقا 

(( . 392  )) تسا هدرم 

تحـص هرابرد  نآو  تسا  گنهامه  اهقف  ریاس  اب  هکدراد  يرظن  دمحا  دیوگ : یم  هحفـص 522  رد  باتک  نیم  رد ه_ هر  _ هز _و  با
زین نیا  زا  شیب  يرظن  دمحا  هکلب  دنا , هتفریذپار  وا  مدرم  اذلو  هدرک  تموکح  یبوخ  هبو  هدیـسر  تردـق  هب  هک  تسا  یـسک  تماما 

.دوشن اپرب  بوشآات  دومن  تعاطا  يو  زا  دیاب  دشاب  قساف  دنچ  ره  دسرب  تردق  هب  هکره  دیوگ  یم  وا  دراد ,

اریز تشک  یم  ار  وا  دیاب  دیزیو  هدوب  یغای  ع )   ) یلع نب  نیسح  هک  دندقتعم  اه  یباهوو  اه  یفلـس  زا  وا  ناوریپ  مینیب  یم  ور  نیا  زا 
 . تسا هدرک  مایق  دوخ  نامز  ماما  هیلع 

نم
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درک یم  عافد  دـیزیزا  ورین  مامت  اـبو  هدومن  ثحب  نم  اـب  هراـب  نیا  رد  _ه_ا  نآ زا  ي_ك_ي  ما ,  هدینـشدوخ  شوگ  اـب  ار  رظن  نیا 
 . دش یم  _د ك_ش_ت_ه  _يا بو هدر  جور ك_ دو خ_ نا خ_ _ مز ما  _ ما نیسح ع_ل_ي_ه  تفگ :  یمو 

 . دناشک یم  اجک  هب  ار  ناسنا   , ناگتشذگ زا  هناروکروک  دیلقت  دینیبب  لاح 

زواجتو ملظ  هب  مهتمار  نیسحو  هدرک  لمع  وا  ياوتف  هبو  لوبق  ار  وا  لوق  هک  دراد  یـشزرا  هچ  ع )   ) نیـسح ربارب  رد  لبنح  نب  دمحا 
_ه ح_ق بو هدوب  نیا  زا  رتهب  ام  عضو  میدومنربدت ,  نآرق  تایآ  ردو  میدیـشک  تسد  هناروکروک  دـیلقت  نیا  زا  _ر  گا میئامن !؟ 
رب هیکت  (( : 393 ( )) رانلا مکسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا  اونکرت  الو  : ) دیامرف یم  دنواد  _ خ.دو _ي_م ب_ هاو _ك_ت_ر خ_ يدز ن_

.دیسر دهاوخ  امش  هب  شتآ  هک  دینکن  دنا  هدرک  ملظ  هک  یناسک 

شبلق ام  ك_س_ي ك_ه  (( : 394 ( )) اطرف هرما  ناکو  هاوه  عبتاو  انرکذ  نع  هبلق  انلفغا  نم  عطت  الو  : ) دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد 
 . نکن تعاطا  یسک  نینچ  زا  درک , یمطارفا  شراک  ردو  هتفر  شیوخ  سفن  ياوه  لابند  هب  واو  میتخاس  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار 

اوعیطت الو   ) نینچمهو نکن ,  تعاطا  ناگدننک  بیذـکت  زا  (( : 395  ( )) نیبذکملا عطت  الف  : ) دیامرف یم  ادـخ  رگ  _ يد رد ج_يا 
.دینکن تعاطا  ار  ناگدننک  فارسا  روتسدو  (( : 396  ( )) نیفرسملا رما 

.. .

اهنآ دوخ  تیبثت س_ل_ط_تن  يارب  هیما  ینب  ملاظ  ماکح  هک  دندرک  یتایاور  هب  دانتـساو  هدـنادرگرب  ور  نآرق  زا  اه  _ نآ _ي  لو
مالسا حورو  نآرق  قفاومو  حیحص  ثیداحااهنآ  ياجبو  هدرک  در  ار  ثیداحا  نیا  تیب  لها  لباقم ,  ردو  دنا  هدرک  لعج  غورد  هب  ار 

.دندومن نایب 

هب یضار  هک  ره  دیامرف : یم  ع )   ) قداص ماما 
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 . تسا ادخ  تیصعم  هب  یضار  دشاب , ملاظ  ءاقب 

هک ره  اریز  تـسا ,  مـکحم  یلقع  لــیلد  _ع ي_ك  قاورد _ت ,  سا _ث  يد _ن_ك_ه ي_ك ح_ يا زا  اد  راــتفگ ج_ نــیا 
.دوش ادخ  رما  تیصعم  هک  تسا  هدش  یضار  عقاو  رد  تسا ,  ملاظ  هیلع  مایق  مدعو  تعاطا   , هب ت_س_ل_ي_م دقتعم 

ره (( : 397  ( )) نوقـسافلا  .... نوملاظلا  .... نورفاکلا مه  کئلوءاف  هّللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نمو  : ) دـیا _ مر _د م_ي ف_ نواد خ_
 . تسا نیقساف   ... نیملاظ  ... نیرفاک ءزج  دنک , ادخ  رما  فالخرب  مکح  هک 

یم ع )   ) نیـسح ماما  هک  یماگنه  اذـلو  هتـشاد  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاورو  تایآ  نآ ,  رب  فاض  م_
ار یملاـظ  ناطلـس  هک  ره  دـیامرف : یم  ص )   ) هّللا لوسر  مدر ,  يا م_ دومرف : دـنک  ماـیق  دـیزی  دوـخ  ناـمز  توغاـط  هیلع  تساوـخ 

هدوـمن تفلاـخم  هـّللا  لو  _ سر ب_ا س_ن_ت  ار ش_ك_س_ت_ه ,  اد  ع_ه_د خ_ هدرک ,  لـالح  ار  ادـخ  مارح  هـک  , دـنیبب
هک تسا  ادخرب  دنکن , دروخ  رب  نابز  ای  تسد  اب  ملاظ  نآ  هیلع  یلو  تسا ,  هنانمشدو  تسردا  ادخ ن_ ناگدنب  هب  تبـسن  وا  راتفرو 

 . درب دهاوخار  ملاظ  نآ  هک  دهد  رارق  باذع  زا  یهاگ  _ رد ج_يا ار  وا 

 . دنا هدرک  كرت  ار  نمحر  دنوادخ  زا  تعاطاو  هدوم  ناطیش ن_ زا  تعاطا  موق  نیا  هک  دینادب  لاح 

مارح ار  ادخ  لالحو  لالحار  ادخ  مارح  فرص ,  ار ت_ لا  _م_ لا دمآ ب_ي_ت  رد  لیطعت ,  ار  ادخ  دودح   , ینلع ار  داسف  اهنآ 
(( . 398  )) منک مایق  نانآ  هیلع  هک  منارگید  زا  یلوا  نمو  دنا , هدرک 

ار یگتخاــس  يا  هــمئا  اــهنآ  ياــجبو  هدرک  اــهر  ار  تــیب  لــها  هــمئا  هــک  یناــسک  هراــبرد  مــیئو  _ي م_ا چ_ه ب_گ_ لو
تعاطا هب  رما  دنواد  ك_ه خ_ _ت_ن_د , فر _ يذ پ_
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مهنعلاو باذعلا  نم  نیفعـض  مهتآ  انبر  الیبسلا  انولـضاف  انءاربکوانتداس  انعطا  انا  انبر  اولاقو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  تسا  هدرکن  اهنآ 
نانآ اراگدرورپ , دندرب , رد  هب  هار  زا  ار  ام  اهنآ  هدرک ,  تعاطا  دوخ  ناگرزبو  اسؤر  زا  ام  اراگدرورپ , دـنتفگ  (( : 399 ( )) اریبکانعل

 . گرزب ینعل  نک  نعل  ار  اهنآو  هدومن  باذع  ربارب  ود  ار 

. !؟ دنداد تبسن  (ص )  ادخ لوسر  هب  غورد  ثیداحا  هک  دندش  بکترم  یمالسا  تما  قح  رد  یگرزب  تیانج  هچ  هیما  ینب  نامکاح 

بـالقنا لـسن  يارب  ردـقچ  يوـتف  نیا  هدرکردا ,!؟  یئاوـتف ص_ نینچ  هک  هـتفرگ  شود  رب  یگرزب  هاـنگ  هـچ  زین  لـبنح  نبدـمحاو 
. !؟  تسا هدنراد  زاب  تسین  دادبتساو  ملظ  لوبق  هب  رضاح  هک  یمالسا 

يرا ن_م_ي _ برد هـناروزم ع_ل_م_يا  نانخــس  هـک  تـسا  يریگارف  تـضهنو  یهاــگآ  رــصع  هـک  ناــمز  نـیا  رد  مــه  نآ 
 . دتسیاب نآ  ربار  رد ب_ _د  ناو ت_

هانگ انئمطم  دنا , هدش  هانگ  بکترم  یمالـسا  دضو  تسینو  _ه_يا ك_م_ هور هب گ_ نتـسویپ  اب  هبرجت  یب  ناوج  دنچ  رگا  لاح 
 . تسا رتگرزب  فرحنم  ياملع  نآ 

لبنح نب  دمحا  هقف 

لوا تمسق 

 . دشاب یمن  هیقفو  هدوب  ثیدح  درم  وا  هک  تسا  نیا  لب  _ن ح_ن_ با هرا  _ برد رو  م_ش_ه_

یهقف هعوـمجم  هـک  مـینیب  یم  اذـلو  دــنتخاس  یهقف  یبهذــم  نآ  زاو  يروآ  عـمج  ار  وا  هـب  بوـسنم  هدــنکارپ  ءارآ  شناوریپ  یلو 
تسی نآ م_ش_خ_ص ن_ رد  یعرش  مکح  هک  وا  ظافلا  یضعب  هرابرد  نینچمه  تسا ,  دایز  ياه  ضقانتو  فالتخا  ياراددمحا 

 . هورکمای تسا  مارح  دوصقم  ایآ  هدمآ ,  شیپ  رظن  فالتخا  تسین ,  راوازس   : یغبنی دننام ال 

 . مرادن تسود  بحا :  ایو ال  دیآ  یم  مدب  هرکا :  تسین ,  مدنسپ  دروم   : ینبجعی ال  تسه ,  مدنسپ  دروم  ینبجعی :  ياه  هلمج  ایو 

_ت سا هدر  _ا ن_ك_ عدا دو ن_ي_ز  _م_د خ_ حا
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 . تسا هدرک  یم  رارفو  بانتجا  يوتفزا  هکلب  هدوب ,  تهاقف  لهاو  هی  ك_ه ف_ق_

دمحا دیـسرپ , مارحو  لالحرد  يا  هلاسم  وا  زا  یـسک  مدوب ,  لبنح  نب  دمحا  دزن  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  یـسک  زا  دنـس  اب  بیطخ 
ار وت  ادخ  تفگ :   , میهاوخ یم  ار  وت  باوج  عقاو  رد  ام  هّللادـبع ,  وبا  يا  تفگ :  وا  سرپب ,  يرگید  زا  دـشخبب , ار  وت  ادـخ  تفگ : 

.دناد یمن  اهقف  ءزج  ار  دوخ  وا  نیاربانب  (( , 400  )) روث وبا  زا  اهقف , زا  سرپب ,  نارگید  زا  دشخبب ,

میمصت نم  لئاسم  هرابرد  یلو  میدش ,  تحار  ثیدح  هب  تبسن  ام  تفگ :  یم  هک  مدینـش  دم  _ حا زا  _د : يو يزور م_ي گ_ م_
(( . 401  )) مهدن ار  شباوج  درک  یلاؤس  نمزا  یسک  رگا  ما  هتفرگ 

نم هب  لبنح  نب  دـمحا  تشگزاب ,  هکم  زا  يروباشین )  دـهاز   ) برح نب  دـمحا  هک  دـنک  یم  لقن  یـسک  زا  دنـس  اب  بیطخ  مه  زابو 
؟  تسیک هدمآ  هک  یناسارخ  نیا  تفگ : 

.دنیوگ یم  نانچو  نینچ  وا  دهز  رد  تفگ : 

(( . 402  )) دنک يوتف  دراو  ار  دوخ  دیابن  دراد  دهز  ییاعدا  نینچ  هک  یسک  تفگ : 

ياراد یـصخش  نینچ  دننام  هنوگچ  سپ  دنیب ,  یم  دـهزاب  بسانم  ار  نآ  هنو  هدـش  يوتف  دراو  هن  وا , کلـسم  تسا  نیا  پ_س  .....
نیا زا  شیپ  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا  درگاش  مرـشا  رکبو  _ با دوش !؟  دیلقت  نآ  زا  يدابع  روما  رد  هک  هدوب  یهقف  بهذـم  ای  هقف 

 . مدرک كرت  ار  نآ  همه  مدش  دمحا  بحاصم  یتقو  مدرک ,  یم  ظفح  ار  اهرظن  فالتخاو  هقف 

نآ رد  هک  یهد  رظن  يا  هلاسم  رد  ادابم  دیوگ : یم  لبنح  نب  دمحا 
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(( . 403  )) يرادن یماما 

يوتف نیا  رد  هک  یشاب  هتشاد  یماما  هکنآ  رگم  يراد ,  تسد  رد  یثیدح  رگا  یتح  هدن  يوتف  دیوگ : یم  تحارص  هب  ي_ع_ن_ي 
 . ینک هیکت  وا  رب 

فـالتخا يا  هلاـسم  رد  رگا  هکلب  دوـمن , باـختنا  ار  نیرتـهبو  هداد  حـیجرت  هباحـص  لاوـقا  ناـیم  هک  تسین  يزاـین  وا  رظن  هب  اـنمض 
 . ینک لمع  یهاوخب  هک  مادک  ره  رظن  هب  یناوت  یمدنتشاد 

.دیسرپ هباحص  لاوقا  نیب  حیجرت  ناکما  هرابرد  یتقو  یفریص  نمحرلادبع  هب  دمحا  باوج  دوب  نیا 

 . تسا داهتجا  زادرف  نیرترود  دنک  یم  یهن  لاوقا  نیرتهب  لوبق  زاو  حیجرت  زا  هک  یسک 

رد وا  بصعتم  ناوریپ  زا  يرایـسب  هک  نیا  لـبنح ,  نـب  دـمحا  يارب  یهقف  بـهذ  دو ي_ك م_ _ جو مد  لـیلد ب_ر ع_ ناوـنع  هـب 
.دنراد فالتخا  یهقف  بهذم 

؟  یعفاش ای  دنا  یفنح  اهنآ  ایآ 

یلبنح هقفرب  ار  ادـخ  وا  هک  تسین  مولع  ه_ي_چ م_ دـش , یلبنحو  هدرک  كرت  ار  لازتـعا  بهذـم  یتـقو  يرعـشا  نسحلا  وـبا  ـالثم 
 . دنک یم  تدابع 

ناو تییح  ام  یلبنح  انا  دـیوگ : یم  هک  يرجه  لاس 481  يافوتم  يروه  يراصنا  هّللادبعو  , دوب یکلام  هک  ینالقاب  یـضاق  نینچمه 
.دنوش یلبنح  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  متیصو  مدرم  رگاو  هدوب  یلبنح  متسه  هدنز  ات  نم  اولبنحتی  نا  سانلل  یتیصوف  تما 

 , تسا هدوب  زین  وا  دـهع  ناـکیدزنو  نیرـصاعم  يارب  عضو  نیمهو  دوب  كراـبم  نبا  وریپ  هقف  رد  دـمحا , هب  شبـصعت  مغر  یل  وا ع_
 . هقف رد  هن  دندوب  وا  هب  هتسباو  هدیقع  رظن  زا  اهنت  وا  هب  نیبوسنم 

, اـه یمه  _ف ج_ يدر رد  ار  ساـیق  هب  نیلئاـقو  هدرک  یهن  ناسحتـساو  ساـیق  يار ,  زا : دوخ  لـئاسر  رد  لـبنح  نبا  نین  ه_م_چ_
یم هلمح  هفینحوبا  صخش  ربو  دهد  یم  رارق  نایضفارو  اه  يردق 
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 . تسا هدش  یلبنح  هقف  دراو  سایق  هک  دوش  یم  _ظ_ه  حال م_  , نآ مغر  یلعو  دنک 

يوار هک  يرجه  لاس 311  يافوتم   ( لالخ رکبوبا   ) نوراه نب  دـمح  _م_د ب_ن م_ حا هک  دـیآ  یم  شیپ  لاـمتحا  نیا  ور  نیا  زا 
نب دـمحا  ناـمز  رد  يو  هک  نیا  صوـصخ  هب  تسا ,  هدـش  هبتـشم  وا  رب  رما  اـی  هدوـبن  نیما  دوـخ  لـقن  رد  تسا ,  یلبنح  هقف  لـقانو 

 . تسا هدرک  يروآ  عمج  اردمحا  هب  بوسنم  یهقف  لئاسمو  هدوبن  ح_ن_ب_ل 

تفریذپ ناوت  یم  تمحز  هب  هک  يروط  هب  هتـشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  ادیدش  هدرک  لقنار  دـمحا  لاوقا  هک  یتایاور  مینیب  یم  اذـلو 
 . تسا وا  هب  طوبرم  اهنیا  مامت  هک 

یم یتخـس  هب  ناسنا  لقع  هک  يروط  هب  هدوب ,  ضیقنودض  لاوقا  ياراد  لبنح  نب  دـمحا  زا  لوقنم  هقف  دـیوگ : هر م_ي  _ هز _و  با
 . تسا وا  زا  لاوقا  نیا  مامت  هک  دریذپب  دناوت 

 , هلاسم نیدـنچرد  هدراو  تایاور  هک  دـید  یهاوخ  یناوخب ,  ار  باتک  کی  باوبا  زا  یباب  ره  ای  نایلبنح  ياـه  باـتک  زا  یباـتک  ره 
(( . 404  )) دنراد هن  ای  يرآ  رد  فالتخا 

تـسا یب  _ هذ عـقاو م_ رد  تـسا ,  دوـجوم  زورما  هـچنآو  هدوـبن  صخـشم  وا  نیرــصاعم  يارب  لـبنح  نـبا  یهقف  بـهذ  پ_س م_
بلغا دادغب  مدرم  هک  یلاح  رد  , دـنا هتخاس  رـشتنمداتفا  قافتا  دادـغب  رد  هک  هنوگنامه  تنوشخو  روز  اب  ار  نآ  نایلبنح  هک  یگتخاس 

 . دندوب عیشت  بهذم  وریپ 

 . دندوب نآ  وریپ  رصم  رد  مهدفه  نرقرد  یکدنا  هدع  اهنتو  دوب  روهشم ن_ نادنچ  دادغب  زا  جراخ  اما 

هدهع رب  ار  تواضق  يرجه  لاس 769  يافوتم  يزاجح ,  کلملادبع  نب  هّللادـبع ب_ن م_ح_م_د  نیدـلا  قفوم  هک  یماگنه  یلو 
 . دش رشت  وا م_ن_ _ط  سو _م_د ت_ حا بهذم  تفرگ 

يو
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 . دوبن اه  _ن_ب_ل_ي  حزا يرثا  دالب  رگید  رد  اما  تشاد ,  یمارگو  برقم  ار  یلبنح  ءاهقف 

رود هبداهتجا  زا  وا  بهذم  اریز  دنا  كدنا  دمحا  نیدلقم  یلو  دـنک : یم  ریـسفت  نینچ  ار  تیعـضو  نیا  شا  همدـقم  رد  نودـلخ  نبا 
 . تسا

ات دـنتفای , اههارو ن_ اهنابایخ  رد  مدرم  متـشو  برـضو  جرمو  جره  زج  دوخ  بهذـم  رـشن  يار  _ي ب_ هار ح_ن_ب_ل_ي ه_ا 
 . دندز مهرب  ار  دادغب  رهش  مظن  هکنآ 

درک در  ار  هیبشت  هب  نانآ  هدیقعو  هدومن  حی  ار ت_ق_ب_ اهنآ  راکو  رداص  يا  هیمالعا  یسابع  هفیلخ  یضار 

تئیهو نیملاعلا  بر  دـننام  امـش  روفنمو  حـیبق  ياه  هرهچ  هک  _د  يا هدر  اعدا ك_ دراوم  یـضعبرد  تسا :  هدـمآ  هیمـالعا  نیا  رد 
 . یئالط ياهشفک  ناتشگنا ,  پ_ا, _ت ,  سد وا  يار  _ بو تسا  دنوادخ  لثم  امش  دیلپ 

رود هزنم و  الماکدـنیوگ  یم  ناهارمگو  نیملاظ  هچنآ  زا  دـنوادخ  دـیلئاق , نیمز  يوس  هب  ندـمآ  نیئاپو  نامـسآ  فرط  هب  نتفر  الاب 
(( . 405  ... )) تسا

یـصاخ _د  اه ع_ق_يا یلبنح  اریز  دندرک , یم  يرود  نآ  زا  دارفاو  هتـشادن  يدایز  ناوریپ  هک  یلبنح  _ب  هذ _ت م_ سا _ن  يا
 . دندوب لئاق  قیالان  یتافص  وا  ياربو  هیبشت  ارراگدرورپ  هتشاد ,  ادخ  هرابرد 

 . دش اپ  رب  باهولادبع  نب  دمحم  يربهر  هب  یباهو  بهذم  هک  نآ  ات  دوش , رشتنم  تسناوتن  بهذ  نیا م_ اذل 

 . دومن تیامح  نآزا  دوعس  لآ  تلودو  هدوب  یلبنح  طخ  ور  يو پ_ي_

 . دندومن هدافتسا  ابرلد  ياهلایر  زا  سپسو  ناربریشمش  زا  ادتبا  بهذم  نیا  رشن  يارب  دوعس  لآ 

انا  : ) هیآ نیازج  دنشاب  _ت_ه  شاد _ي_ل_ي  لد _ك_ه  نآ نود  _د ب_ ند یلبنح ش_ بهذم  وریپ  مدرمزا  يرایسب  هنافساتم 
میتسه نانآ  هار  ور  هلابند  زین  امو  هتفای  ینید  رب  ار  دوخ  ناردپام  (( : 406  ( )) نودت مهراثآ م_ق_ یلع  اناو  هما  یلع  انءابآ  اندجو 
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.

_م_د حا هب  بوـسنم  هقف  هکنیاو  لـبنح ,  نب  دـمحا  ندوـب  هیقف  دـننک : تباـث  ار  بلطم  هس  نیا  دـیاب  اـهنآ  تسا ,  _ن  يا زا  ریغرگا 
الاو دروآ  لـبنح  نب  _م_د  حا زا  يوریپ  بوـجو  رب  ینبم  عطاـقو  مکحم  یلیلد  دـیاب  اـهنیا  تاـبثا  زا  سپ  هاـگنآ   , تـسین یگتخاـس 

 . دو نیزگیاج ح_ق ن_م_ي ش_ هاگ  چیه  ماهواو  تسا ,  نتفر  ماهوا  لابند  ینعم  هب  وا  زا  يوریپ 

رگا سپ  تسا ,  هدرواین  ءاهقف  فیدر  رد  ار  يو  هبیتق  نبا  دننام  دـمحا  هب  تبـسن  نیبصعتم  زا  یـض  _ن ب_ع_ يا هوال ب_ر  _ عو
 . درک یمن  عیاضار  وا  قح  هبیتق  نبا  دوب , هیقف  دمحا 

خیراتوریـسفت بحاص  يربط  ریرج  نبا  درب , یمن  یمان  دمحا  زا  درامـش  یمءاقتنا  باتک  رد  ار  اهقف  یتقو  ربلاد  نبا ع_ب_ نینچمه 
هیقف دـمحا  _د : يو هد م_ي گ_ لاؤس ش_ يربط  زا  هراب  نیارد  دـنک , یمن  وا  زا  يدای  ءاـهقفلا  فـالتخا  باـتک  رد  زین  فورعم 

 . درکدام _ت_ عا اهنآ  رب  ناوتب  هک  مدیدن  وا  يارب  یباحصا  نمو  دوب  ثدحم  هکلب  هدوبن 

 . تسا یضفار  وا  دنتفگ : هدمآ ,  مشخ  هب  راتفگ  نیا  زا  اه  یلبنح 

هشرع یف  هل  الو  سینا  هل  سیل  نم  ناحبس  دورس : نینچ  سپس   , تسا لاحم  تفگ :  دندیسرپ  شرع  رب  نتسشن  ثیدح  هرابرد  يوزا 
.درادن ینیشنمه  چیه  دوخ  شرع  ردو  هتشادن  یسنوم  چیه  هکنآ  تسا  هزنم  سیلج 

هاگنآ دش , نیشن  هناخ  هکنآ  ات  دندز , دوخ  ياهتاود  اب  ار  واودندرک  عنم  وا  رب  ندش  دراوو  وا  دزن  نتـسشن  زا  ار  مدرم  اه  یلبنح  اذلو 
(( . 407  )) دش هتشابنا  مه  رب  هک  دندز  وا  هناخ  رب  گنسردقنآ 

_ب_ي ك_ه هذ مهنآ م_ تسا ,  ناشبهذم  رـشن  رداهنآ  شور  ندوب  یلوصا  ریغو  نایلبنح  بصعت  هدنهد  ناش  را ن_ _ن ك_ يا
ار نآ  امل  ع_
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 . دنتفریذپن

هدوب دمحا  نامز  هب  کیدزن  هک  هبیتق  نبا  دننام : دنا  هدرمـشنءاهقف  ءزج  ار  دمحا  ناگتـشذگ  زا  يرایـسب  دـیوگ : یم  هرهز  وبا  خـیش 
 . نارگیدو يربطریرج  نباو 

رد اهنآ  ندـش  ریگارفو  راشتنا  ببـس  هک  دـش  نشور  ام  يارب  تنـس ,  لـها  یهقف  بهاذـم  یـسررب  زا  پ_س  ثحب :  هجیتنو  ناـیاپ 
تـسا ك_ه هدوـب  تسایـس  نـیا  هـکلب  هدوـبن ,  بهاذـم  رگید  ربارب  رد  یـصاخزا  _ت_ي_ ما _ت_ن  شاد مـال ,  _ سا نا  ج_ه_

 . تسا هدش  هناگ  راهچ  بهاذم  همئا  رد  هقف  رداصم  راصحنا  مزلتسم 

هتـشاد برقمو  هدرک  يراـی  ار  اـملع  سکع ,  هب  هکلب  _ن ب_ج_ن_گ_د , يد ور ب_ا  رد  ور  دـناوت  یمن  تلود  تسایـس  اریز 
 . تسا زیچ  همه  زارتالاب  ناطلس  اریز  دشاب , هتشادن  یتافانم  تلود  حلاصم  اب  نانآ  راتفگ  هکنآ  طرش  هب  هتبلا  تسا , 

لــماش ع_ف_و اریز  هدـــیدرگ ,  باــختنارگید  بهذـــم  اهدـــص  ناــیم  زا  هناــگراهچ  بهاذـــم  هــک  مــینیب  یم  ور  _ن  يا زا 
روماو _ت_ه  فر رارق گ_ تواضق  بصنم  رد  بهاذم  نیا  نادرگاش  اذـلو  تسا ,  هدوب  ناطلـس  تیا  _ ضرو _ه  نا _ كو م_ل_

 . دش هدرپس  اهنآ  تسد  هب  نید 

 . میدید هک  هنوگنامه  دندرک , رشتنم  دوخ  هاوخلد  هبار  دوخ  دیتاسا  بهاذم  زین  اهنآ 

رد _ي  لو _ي_چ ق_ هو دوب , مزتلم  هتـشذگ  دیتاسا  لوق  هب  دیاب  هک  نیا  رب  ینبم  دـش , رداص  یـسابع  رـصتنم  نامز  رد  ینامر  ف_
نتـسبو بهاذـم  رگید  میرحت   , هناگراهچ بهاذـم  زا  يوریپ  موزل  رب  يوتف  زین  دالب  ياملع  دوشن , هتفگ  اـهنآ  لاو  _ قا _ر  بار ب_

.دنداد داهتجا  ياهرد 

هدوب يو  _ت ق_ لود رگا  الومعمو  دنتـشاد  تنـس  لها  بهاذـم  يرای  رد  یگرزب  شقن  اـهتلود  دـیوگ : _ي_ن م_ي  ما _م_د  حا
نآ هکنآ  ات  دنام  یم  رادیاپ  یبهذم  نینچو  دـننک  یم  يوریپ  بهذـم  نآ  زا  تلود  لابند  هب  مدرم  , دـنک دـییات  ار  بهاذـم  زا  یکیو 

تلود
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(( . 408  )) دورب نیب  زا 

...!؟  دنک یم  جاجتحا  هناگراهچ  بهاذم  زا  يوریپ  بوجو  هب  یسک  مهزاب  نیا ,  زا  سپ  ایآ 

ادخ ایآ  تسین ,  اهنآ  زا  يوریپ  رب  یل  _ي_ لد _ر  گاو دراددوجو !؟  بهذم  راهچ  رد  بهاذـم  راصحنا  رب  ینبم  یلیلد  اساسا  ایآو 
هچ زاو  ...دـنریگب !؟ یـسک  هچ  زا  ار  ماکحا  عیارـشو  نید  هک  درکن  صخـشم  مدرم  يارب  ربمایپ  هدـش و  لفاغ  هلاـسم  نیا  زا  لوسرو 

 . دهد ناشن  نانآ  هب  ار  تاجن  هار  ماکحا و  هکنآ  نودب  هدرک  اهر  ار  قلخ  هکنیا  زا  تسا  هزنم  دنوادخ  دنریگن !؟  یسک 

ص  ) هّللا لو  _ سر ترتعزا ,  يوریپ  بوجو  رب  ینبم  ناهربو  تجحو  هدومرف  نایب  ص )   ) هّللا لوسر  نابز  هب  ار  نآ  دنوادخ  يرآ , 
 . تسا هدومن  هماقادنتسه  وا  تمکح  فراعمو  نا  _ صا ك_ه خ_ ( 

فرصنمرد یعـس  ماکح  اذلو  دندوب , ناشقح  ناگدننک  بصغو  ناشنامز  ياهتوغاط  ار , _ ما _ف  لا ربمایپ م_خ_ كاپ  ترتع  یلو 
هدو اد ب_ _ صو رـس  ره  ور  هلابند  دـندرخ , یبو  نادان  مدرمو  دـندومن , نانآ  هب  کـسمت  مدـعو  نا  _ش_ يا زا  مدر  ندر م_ ك_

هتـسباو یمکحم  هاـگ  هیکت  چـیه  هبو  هدـشن  نشور  مـلع  روـن  اـب  ناـنآ  هار  دـننک , ضو م_ي  _ عار يدا ج_ه_ت  _ا ه_ر ب_ بو
.دنتسین

هکلب هتـشاد ,  ماکح ن_ هب  يزاین  شیاهقف  یفرعم  يارب  هک  يرگنب ,  ار  عیـشت  تیب  لـها  بتکم  یناو  _ل م_ي ت_ ردو م_ق_با
میلعلا ناف  یتیب ,  لها  _ي  تر _ت_ عو هّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  تسا :  هدومن  کـسمت  ص )   ) هّللا لوسر  راـتفگ  نیا  هب 

يرگیدو ادخ  باتک  یکی  متشاذگ ,  اهبنارگ  رهوگ  ود  ود  امـش  نایم  رد  نم  ضوحلا :  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینابنا  ریبخلا 
ربخ نم  هب  هاگآو  اناد  دنوادخ  متیب ,  لها  مترتع , 
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.دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رب  هک  هاگنآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  هاگ  چیه  ود  نآ  هک  داد 

ردو هدر  لـمع ن_ك_ تـیب  لـها  فلاـخم  هاـگچیهو  هـتفرگ  ناـشیا  زا  ار  دوـخ  هدــیقعو  نـید  هدــش ,  ترتـع  مزــالم  زین  هـعیش 
زا ار  اد  هـکلب ح_ك_م خ_ هتــشادن ,  نارگید  ياوــتف  هــب  مــه  يزاــین  دــنداد , یمن  يرظندو  زا خ_ _ه_ا  نآ يار  _ر  بار ب_
هّللا لوسر  ثیدـحو  ص )   ) هّللا لوـسر  ثیدـح  ناشدـج  ثیدـحو  ناشدـج ,  ثیدـح  اـهنآ  ثیدـح  هک  دـنتفرگ  _ي  نا ك_س_

 . تسا ادخ  ثیدح  لیئربج  ثیدحو  لیئربج  ثیدح 

دمحاو کلامو  یعفاـشلا  لوق  کـنع  عدـف  راـنلا  بهل  نم  ثعبلا  موی  کیجنیابهذـم  کـسفنل  یغبت  نا  تئـش  اذا  دـیوگ : یم  رعاـش 
ار یبهذـم  دوخ  يارب  یهاوخ  رگا  يرابلا 1 _  نع  لیئربج  نع  اندـج  يور  مهثیدـحو  مهلوق  اسانا  لاوو  راـبحا  بعک  نع  يورملاو 

.دهد تاجن  منهج  شتآ  زا  تمایقزور  رد  ار  وت  هک  ینک  باختنا 

.راذگرانک ار  رابحا  بعک  ياهتیاورو  دمحاو  کلام  یعفاش ,  لوق  سپ   _ 2

 . تسا هدرک  تیاور  راگدرورپ  زا  لیئربجو  لیئربجزا ,  ام  دج  تسا :  نیا  نانآ  ثیدحو  نخس  هک  شاب  یناسک  ور  _ي_ پو  _ 3

 ( ع  ) تیب لها  همئا  زا  ار  دوخ  بهذـمو  هدـیقع  هدرک  لـمع  نونکاـت  هتفگ  رعاـش  نیا  هکیروطناـمه  هعیـش  هعیـش :  هقف  هب  يا  هراـشا 
صخـش هعیـش م_ ياربو  هدمآ  ع )   ) يدهم نسح  نب  دمحم  مهدزاود  ماما  هکنآ  ات  دنت , _ فر م_س_ت_ق_ي_م_ا م_ي گ_

 , هسفنل انئاص  ءاهقفلا  نم  نا  نم ك_ اـماف  دومرف : ناـشیا  , دـنروآ تسدـب  ار  یهقف  ماـکحا  هنوگچ  ناـشیا  تبیغ  ناـمز  رد  هک  درک 
نید راهم , ار  شیوخ  سفن  هک  اهق  زا ف_ ره ي_ك  هودلقی :  نا  ماوعللف  هالوم ,  رمال  اعیطم  هاوهلافلاخم ,  هنیدل ,  اظفاح 
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(( . 409  )) دننک دیلقت  وا  زا  دنناوت  یم  ماوع  دیامن , تعاطا  ار  الومرماو  تفلاخم  سفن  ياوه  اب  ظفح , ار  دوخ 

 . دوش یم  رادیدپ  یهقف  تیعجرمرکفتو  زاب  هعیش  رب  طابنتساو  قیقحت  داهتجا , ياهرد  بیترت  نیدب 

ماـکحا ردو  باـختنا  ار  دــشاب  مدــقم  نارگید  رب  عروو  يوـقت  مـل ,  _ عرد زا ع_ل_م_ا ك_ه  يا ي_ك_ي  ره ش_ي_ع_ه 
 . دنک یم  دیلقت  وا  زا  دیدج  لئا  _س_ مو ف_ق_ه 

هب ناملسم  داقتعا  _ه 1 :) لا م_س_  : ) تسا هدمآ  هیمالـسالا  لئاسملا  باتک  رد  الثم  دنا , هتـشاد  نایب  لیـصفت  هب  ار  ثحب  نیا  اهقف 
لوبق لیلد  نودب  هراب  نیا  ردار  یسک  نخـس  دیابن  ینعی  تسین ,  زیاج  نآ  رد  دیلقتو  هدوب  ناهربو  لیلد  رب  ینتبم  دیاب  نید )  لوصا  )

.درک

قبط ینعی  دشاب  دلقم  ي_ا  دیامن , طابنتسا  دوخ  هلدا  زا  ار  ماکحادناوتبو  هدوب  دهتجم  صخـش  دیاب  ای  نید ,)  عورفو  ماکحا   ) رد اما 
نیقی وا  يارب  هک  يروط  _د ب_ه  هد ما  _ج_ نا طاـیتحا  هار  زا  ار  دوـخ  هفیظو  اـیو  دـنک  لـمع  طئارـشلا  عماـج  دـهتجم  کـی  يار 

 . تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  هک  دوش  لصاح 

راک نآ  _د  طایتحاربانب ب_يا دنداد , نآ  بابحتسا  رب  يوتف  رگید  يا  هدعو  يراک  تمرح  رب  يوتف  نیدهتجم  زا  يا  هدع  رگا  الثم 
 . دنک كرت  ار 

.دیامن لمع  وا  رظن  قباطمو  دیلقت  دهتجم  کی  زا  دیاب  دنک  لمع  طایتحارب  دناوتنو  هدوبن  دهتجم  هک  ره  سپ 

مود تمسق 

وا ندوب  ملعا  لا  _ت_م_ حا هک  درک  دیلقت  یسک  زا  دیاب  دوبنرسیم  ملعا  صخش  تخانش  رگا  ملعا ,  دیلقت  بوجو  ربانب  هلاسم 4 :) )
ملعا نارگ  _ يد _د ك_ه  ناد _ي  مو _ت  سا ملعا  اـملع  زا  یکی  هـک  دـهد  یفیعـض  لاـمتحا  رگا  هـکلب  تـسا ,  نارگید  زا  شیب 

 . دنک دیلقت  وا  زا  دیاب  دنتسین ,

اما
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ربانب دشاب , عروا  اهنآ  زا  یکی  رگا  یلو  دیامندیلقت , اهنآ  زا  کی  ره  زا  دناوت  یم  دـندوب , يواس  ملع م_ رد  وا  رظن  رد  يا  هدـع  رگا 
.دنکدیلقت وا  زا  دیاب  طایتحا 

.دهتجم دوخ  زا  ندینش   _ 1 دراد : هار  راهچ  دهتجم , يارو  يوتف  ندروآ  تسدب  هلاسم 5 :) )

.دننک لقن  ار  دهتجم  ياوتف  هک  لداع  رفن  ود  زا  ندینش   _ 2

.دراددامتعا وا  لقن  هبو  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هک  یسک  زا  ندینش   _ 3

نآ ندوب  هابتـشا  یبو  هدـمآ  هلاسر  نآ  رد  هچنآ  یتسرد  هب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دـهتجم , هیلمع  هلاسر  رد  يوت  ند ف_ _ يد  _ 4
.دشاب هتشاد  نانیمطا 

رد و  دـندش , رهاظ  نآ  زا  يرایـسب  عجارمو  اهقفو  سیـسات  هیملع  ياه  هزوحو  اـه  هسردـم  هدرک ,  تفرـشیپ  هعیـش  هقف  ور  _ن  يا زا 
.دنتساخرب اهنآ  نایم  زا  یگرزب  یملع  ياهتیصخش  رضاح  رصع  ات  خیرات  لوط 

 . تخوسدنهاوخ نم  ياهلاب  الاو  مرذگ  یمن  ناکم  نیا  زا  نم  دمحم , يا  تفگ : 

نم دمحم , يا  درک : یحو  هنوگنیا  نم  هب  دنوادخ  هاگنآ  تساوخادـخ ,  هچ  ره  ات  مدـش  لقتنم  يرون  يرون ب_ه  زا  ردـقنآ  سپس 
ناو هـبو ع_ن_ راــیتخا  ار  یلع  هدرک  هاــگن  مود  راــب  مدــیزگرب ,  يربماــیپ  هـبو  باــختنا  ار  وــت  هدرک  یهاــگن  نـیمز  يور  هــب 
يا _ه  مــئاو نمادــکاپ  ینادــنزرف  امــش  بلـــص  زا  نــم  مداد ,  رارق  وــت  زا  ما پ_س  _ ماو ثراو ع_ل_م  _ش_ي_ن ,  نا ج_

ار منهجو  تشهبو  ترخآو  اـیند  زگره  دـندوبناهنآ , رگا  هک  مزاـس ,  یم  رادـیدپ  ار  دنتـسه  نم  ملع  نزاـخ  مو ك_ه  م_ع_ص_
؟  ینیبب ار  اهنآ  يراد  تسودایآ  مدرک ,  یمن  قلخ 

الاب ار  مرس  ریگبالاب , ار  ترس  دمحم , يا  دش : ادن  نم  هب  نم ,  يادخ  يا  يرآ  متفگ : 
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نب یلع  رفعج , نب  یـسوم  دـمحم , نب  رفعج  یلع ,  نب  دـمحم   , نیـسحلا نب  یل  ع_ ح_س_ي_ن ,  ح_س_ن ,  یلع ,  راونا  هدرب 
اهنآ ناـیم  رد  نسحلا  نب  هجح  روـن  هک  مدـیدار  نسحلا  نب  هجحو  یلع  نب  نسح  دـمحم , نـب  یلع  یلع ,  نـب  دـمحم   , _ي سو م_

.داب مالسو  تاولص  نیرتهب  نانآ  رب  دیشخرد , یمرون  رپ  هراتس  دننام 

؟  تسیک نیاو  دنتسه  هک  اهنیا  ایادخ  متفگ : 

دادو لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یتجح  یکی  نیاو  دنتـسهوت , لسن  زا  نانمادـکاپو  وت  زا  سپ  همئا  اهنیا  دومرف : لاعتم  دـنواد  خ_
.دهد یم  افش  ار  نانمؤم  هنیسو  تسا ,  هدش  دادیبو  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگنآ  هدومن 

 . يدومرف یبیجع  زیچ  هّللا ,  لوسر  يا  تیادف  هب  ام  ناردامو  ناردپ  میتفگ :  ام 

یم زاـب  دوخ  هتـشذگ  هب  سپـسو  دنونـش  یم  نم  زاار  نانخـس  نیا  ییاـههورگ  هکنیا  رت  بیجع  نیا  زاو  تفگ :  (ص )  ربما پ_ي_
تعافـش دنوادخ  درک , دنهاوخ  تیذااهنآ  اب  دروخرب  رد  ارمو  تسا ,  هدومن  تیادـه  ار  اهنآ  دـنوادخ  هکنیازا  سپ  مه  نآ  دـندرگ 

(( . 545  )) دهدن اهنآ  هب  ارم 

, دوب هدومنن  صخش  ار م_ دوخ  نیشناجو  هدرکن  تیـصو   , تشذگرد ص )   ) هّللا لوسر  یتقو  هک  دیدقتعم  امـش  یلو  تفگ :  انحوی 
لوسر هفیلخ  ار  دوخ  وا  هک  نیاو  دـندرک , يوریپوا  زا  زین  تماو  درک  تعیب  وا  ابو  باختنا  ار  رکبوبا  باطخ  نب  رمع  هک  نیا  رگیدو 

 . دیمان ص )   ) هّللا

ینب هفیقـس  هبو  هدرک  اهر  نفکو  لسغ  نودبار  وا  ص )   ) هّللا لوسر  _تا  فو ما  رمعو ه_ن_گ_ رکبوبا  هک  دـیناد  یم  امـش  همه 
یلاح رد  تفرگ ,  تسد  هب  ار  تفالخ  رکبوباو  هدرک  هعزانم  راصنا  اب  تفالخ  هرابرداجنآ  رد  دنتفر , هدعاس 
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ینیـشناج هـب  ار  وا  ص )   ) هـّللا لوـسر  هـک  تـسین  نـیا  رد  یکـش  چـیهودوب  هداـتفا  نـیمز  رب  ص )   ) هـّللا لو  _ سر رکیپ  زوـنه  هـک 
نیملاظلا يدهع  لانی  ال  : ) دیامرف یم  دنوادخو  هدوب  تسرپ  تب  مالسا  زا  لبق  لاس  لهچ  تدم  رکبوبا  هک  نیاو  دوب , هدیزگنربدوخ 

شردپ ثرا  زا  ار  همطاف  رکبوبا  دومن , لقن  ار  نآ  دوخ  هک  یثیدـح  دانتـسا  هبو  دـسر , یمن  نیملاظ  هب  تماما  نم  دـهع  (( : 546 ( ))
.درک عنم  ص )   ) هّللا لوسر 

هاـــنگ هــچ  مرب ,  یمن  ثرا  مردـــپزا  نــم  یلو  يرب  یم  ثرا  تردـــپ  زا  وـــت  اـــیآ  رکبوـــبا , يا  _م_ه گ_ف_ت :  طا ف_
 . يد _ك_ب ش_ تر ع_ظ_ي_م_ي م_

, دربـب ثرا  بوـقعی  لآ  زاو  نـمزا  (( : 547  ( )) بوقعی لآ  نم  ثریو  ینثری  : ) دوـمن لالدتـسا  ادـخ  مـالک  نیا  هب  همطاـف  هاـگ  _ نآ
امـش هب  ادخ  (( : 549  ( )) مکدـالوا یف  هـّللا  مـک  _ي_ صو ي_ , ) در ثرا ب_ دوادزا  نامیلــس  (( : 548 ( )) دواد نامیلـس  ثروو  )

.دنک یم  هیصوت  ناتنادنزرف  هرابرد 

یم ار ن_ (ص )  ربماـیپ رتـساو  هماـمع  ریـشمش , ع )   ) بلاـط یبا  نـب  یلع  دوـب , _ت  سرد _ك_ر  بو _ با _ث  يد _ر ح_ گاو
اهنآ يارب  دوب  تسرد  ثیدـح  نیا  رگاو  درک , هعزانم  یلع  اب  اـهزیچ  نیا  هب  تبـسن  ع )   ) همطاـف تاـفو  زا  سپ  ساـبع  هک  تفرگ , 

هک تفگو  هدش  نآ  یعدم  همطاف  اریز  _ت  فر گ_ ع )   ) همطاف زا  ار  كدـف  رکبوباو  دـننک , هعزانم  ربمایپ  ثرا  رـس  رب  دوبن  زیاج 
تـشهب لها  زا  همطاف  هک  دـنچ  ره  درکن  قیدـصت  ار  همطا  رکبوبا س_خ_ن ف_ یلو  تسا  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدـف  (ص )  ربماـیپ
تداهـش همطاف  يارب  نمیا  ماو  ع )   ) یلعو دوش , یم  هریغو  غورد  لـماش  يدـیلپ  هک  هتخا  رود س_ وا  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخو  تسا 

, دنداد

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 271 

http://www.ghaemiyeh.com


!؟  نز اب ي_ك  درم  کی  تفگ :  رکبوبا  یلو  دومن , دانتـسا  تسا  تشهب  لـها  وا  هک  (ص )  ربماـیپ تداهـش  هب  تر  نآو ح_ض_
اذ _ لو _س_ت ,  ناد هقدـص ن_ اراـه  هناـخ  نـیاو  تفریذـپ  ناـشیاه  هناـخ  هراـبرد  ار  ربماـیپ  نارـسمه  ياـعدارکبو  _ با _ي  لو

(( . 550  )) دناوخن زامن  وا  رب  رکبوبا  ات  دنک  نفد  هنابش  ار  وا  یلع  هک  درک  _ي_ت  صو اد  _ي_ كا _م_ه  طا ف_

نیرتـهب نم  تسا  امـش  ناـیم  رد  یلع  اـت  نوچ  را ك_ن_ي_د , _ن_ كر را ب_ زا ك_ ار  م_ _ك_ر گ_ف_ت :  بو _ با
(( . 551  )) متسین امش 

ار تماما  یگتـسیاش  سپ  هتفگ  غورد  رگاو  دـهد , رارق  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  رب  مدـقمار  دوخ  دـیابن  تسا  هتفگ  تسار  رگا  سپ 
.دوش یم  وا  تماما  خسف  بجوم  نیا  اریز  درک  ضرف  عضاوت  ساسا  رب  ار  نخس  نیا  ناوت  یمنو  درادن ,

سپ دـیآ , یم  مغارـس  هب  هشیمه  هک  مراد  یناطیـش  نم  ینوموقف :  تغز  اذاـف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  نا  تفگ :  رکبو  _ با _ي_ز  نو
(( . 552  )) دینادرگ رب  تسار  هار  هب  ارم  متفر  جک  رگا 

 . تسین تماما  هتسیاش  دوش , ضراع  وا  هب  ناطیش  هک  یسکو 

درک نآ ح_ف_ظ  زا ش_ر  ار  ناناملسم  دنوادخو  هتفر  رد  تسد  زا  هک  دوب  یهابتـشا  رکبوبا  اب  تعیب  تفگ :  رکبوبا  هرابرد  رمع 
(( . 553  )) دیشکب ار  وا  دنک  نینچ  هرابود  یسک  رگاو 

.دیگنج يراک  نینچ  اب  دیاب  هک  نیاو  تسا ,  هتفرگن  رارق  حیحص  هار  ردو  هدوب  هابتشا  رکبوبا  اب  تعیب  سپ 

رب مکاح  ار  سک  چـیه  (ص )  ربمایپ هک  یتروص  رد  داد , رارق  مکاح  رکبوبا  رب  ار  هماسا  ربمایپو  درک  فلخت  هماسا  رکـشل  زا  رکبوبا 
(( . 554  )) دادنرارق یلع 

زج درکن  نییعت  يراک  يارب  دوخ  نامز  رد  ار  رکبوبا  هاگ  چیه  ص )   ) هّللا لو  _ سر
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(( . 555  )) دنک نییعت  ار  یلعو  لزع  ار  وا  هک  دومن  رما  شربمایپ  هبدنوادخ  دش  جراخ  هنیدم  زا  یتقو  هک  تءارب ,  هروس  يارب 

_د نازو شتآ س_ اب  ار  یمیت  یملـس  هءاجفو  دـیربار , دزد  پچ  تسد  وا  الثم  تسناد ,  یمن  ار  یعرـش  ماـکحا  _ك_ر  بو _ با
(( . 557  )) دنک هجنکش  شتآ  اب  درادن  قح  یسک  شتآ  يادخ  زج  تسا :  هدومرف  ص )   ) هّللا لوسر  _ي ك_ه  لا رد ح_ (( 556 ))

 , مهد یم  باوج  مدوخ  يار  هب  نم  تفگاذـلو :  دـهد  باوج  تسناوتن  دندیـسرپ  وا  زا  نآرق  رد  هلـال  هرا ك_ _ برد _ت_ي  قو
 . تسا هدمآ  ناطیش  زا  دوب  طلغ  رگاو  هدمآ  ادخ  زا  دوب  تسرد  رگا 

هدیدن يار ت_و  يزیچ ب_ دمحم  تنـسو  ادخ  باتکرد  نم  تفگ :  وا  دیـسرپ , رکبوبا  زا  دوخ  ثرا  هرابرد  گرزب  ردام  ي_ك 
 . تسا هداد  صاصتخاوا  هب  ار  مشش  کی  (ص )  ربمایپ هک  داد  ربخ  وا  هب  هبعش  نب  هریغم  هاگنآ   , مسرپب ات  ورب  ما , 

.دیسرپ یم  هباحص  زا  ماکحا  زا  يرایسب  هرابرد  رکبوبا 

هدرک جاودزا  وا  رـسمه  اب  شلتق  بش  نامه  ردو  هدناسر  لتق  هب  ار  هریون  نب  کلام  ارچ  هک  درکن  ضارتعا  دیلو  نب  دـلاخ  رب  رکبوبا 
.دراد هگن  هدع  هکنیا  نودب 

دندیـش _ش ك_ تآ هب  ار  هناخ  اهنآ  داتـسرف , ناشیا  هناـخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دـشن , تعیب  هب  رـضاح  ع )   ) نینمؤملاریما یت  _ قو
.دنا هتسناد  تسردان  رکبوبا  زاار  راک  نیا  دندوب , اجنآ  رد  نارگیدو  مشاه  ینب  زا  یعمجو  ع )   ) همطاف هک  یلاح  رد  (( 558 ))

 . دندرک ضارتعا  وا  هبو  دندمآ  نارگیدو  مشاه  ینب  زا  یعمج  نیسح ,  نسح ,  تفر ,  ربنم  يالاب  رکبو  _ با _ت_ي  قو

یتسین نآ  هتسیاش  وتو  تسا  ام  دج  ماقم  نیا  : دنتفگ ع )   ) نیسحو نسح 
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(( . 559 ))

هّللا لوسر  زا  شاک  يا  مدرک ,  یمن  زاب  روز  هبو  هدرک  اهر  ار  همطاف  لزنم  شاک  يا  تفگ :  دیسر  ارف  رکبوبا  گر  _ت_ي م_ قو
؟  ریخ ای  دنراد  رما  نیا  رد  یقح  راصناایآ  مدوب :  هدیسرپ  (ص ) 

مدــش یم  ریزو  نـمو  ریما  وا  هدرک ,  تـعیب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  اـب  هدــعاس  ینب  هفیقــس  رد  يا ك_شا  _ي_ز گ_ف_ت :  نو
(( . 560 ))

ینیشناج هب  ار  باط  نب خ_ رمع  وا  اریز  تسا  هدرک  لمع  ص )   ) هّللا لوسر  فالخ  نیـشناج ,  نییعت  رد  رکبوبا  ناتدوخ  لوق  ربانبو 
هدروخ تسکـش  هک  رد ج_ن_گ خ_ي_ب_ر  زج  يراـک  يارب  ار  وا  هاـگ  چـیه  (ص )  ربماـیپ هک  یلاـح  رد  دوـمن  نییعت  دوـخ 
رکبوبا هب  هباحصو  درک , لزع  ار  يو   ( (ص ربمایپو هدرک  تیاک  وا ش_ هیلع  سابع  درپس , وا  هب  ار  تاقدصو  , درکن باختنا  تشگرب 

تسا محر  یبو  نشخ  يدرم  هک  يدرک  نییعت  ار  رمع  تفگ :  هحلط  تسا ,  هدومن  نییعتار  رمع  ارچ  هک  دندرک  ضارتعا 

هتـشاد _ر ح_ق  گا تفگ :  ع )   ) یلع داد , ار  وا  مجرروتـسد  رمع  دوب , هلماـحو  هدرک  اـنز  هک  دـندروآ  وا  شیپ  ار  ینز  رمع , اـما 
 : تفگو هتـشاد  هگن  ار  شمکح  رمع   , ینک تواضق  شمکـش  لخاد  دنزرف  هیلع  يرادـن  قح  رگید  ینک ,  مکح  وا  هیلع  هک  یـشاب 

(( . 561  )) دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 

: دـناوخ وا  يارب  ار  هیآ  نیا  رکبوـبا  هکنآ  اـت  دریم , یمنو  هدرمن  دـمحم  تفگو :  درک  کـش  ص )   ) هّللا لوـسر  تاـفو  رد  ع_م_ر 
ار هیآ  نیا  نم  ایوگ  یتفگ ,  تسار   : تفگ رمع  هاگنآ  درم , دنهاوخ  زین  اهنآو  درم  یهاوخ  وت  (( : 562  ( )) نوتیم مهناو  تیم  کنا  )

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 274 

http://www.ghaemiyeh.com


(( . 563  )) ما هدینشن 

_ه ناو _ يد زا  مـلق  دوـمرف : ع )   ) یلع داد , ار  وا  مـجر  روتــسد  دوـب , هدرک  اــنز  هـک  دــندروآ  رمع  دزن  ار  يا  هناوــید  نز  ي_ك 
(( . 564  )) دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگو :  تشاد  هگن  تسد  رمع  دیایب , لقعرس  رب  هکنآ  ات  هدش  هت  _ شادر ب_

رار لاملا م_س_ل_م_ي_ن ق_ تیب  ءزج  ار  غلبم  نآ  دهدرارق  دایز  ار  شرسمه  رهم  هک  ره  تفگ :  نینچ  هبطخ  کی  رد  رم  ع_
یم هک  اجنآ  تسا ,  هتـسناد  لـال  اـم ح_ يارب  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  ینک  یم  مورحم  ار  اـم  تف :  _ گوا _ي ب_ه  نز _م ,  هد م_ي 

کی هب  الط  يدایزرادقم  راطنق  کی  رگا  (( : 565 ( )) انیبم امثاو  اناتهب  هنوذخاتا  ائیش  هنماوذخات  الف  اراطنق  نهادحا  متیتآو  : ) دیامرف
 : تفگ رمع  دیرادربراکشآ , هانگ  کیو  ناتهب  ساسا  رب  ار  نآ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیریگن , نآ  زا  يزیچ  رهم ,  ناونع  هب  دوش  هداد  نز 

(( . 566  )) راد هناخ  نانز  یتح  دنارمع  زا  رتاناد  هقف  رد  مدرم  مامت 

رب ناناملسم  تفرگ ,  لاملا  تیب  زا  مهرد  رازه  تسیوددوخو  داد , یم  مهرد  رازه  تسیود  هشئاعو  هصف  زا ح_ ب_ه ه_ر ي_ك 
(( . 567  )) ما هتشادرب  ضرق  تروص  هب  ار  نآ  تفگ :  دندرک , ضارتعا  وا 

(( . 568  )) درک عونمم  اهنآ  زا  زینار  سمخو  هدرک  عنم  ار  ص )   ) هّللا لوسر  زا  ع )   ) نیسحو نسح  ثرا 

, داد حــیجرت م_ي  رگیدــکی  رب  ار  دارفا  لاــملا  تـیب  میــسقت  ردو  دوـمن , مـکح  تواــضق  عوـن  داــتف  رد ح_د ب_ه ه_ ع_م_ر 
دـش بکترم  هک  رهو  هدرک  مارح  ار  اهنآ  نمو  دندوب  لالح  ص )   ) هّللا لوسر  دهع  رد  هعتم  ود   : تفگ وا  درک , عنم  ار  نیتع  م_ت_

یم باقع  ار  وا 
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(( . 569  )) منک

هداد س_پ_س رارق  رفن  شـش  رد  ار  تفالخو  نآ ,  نودـب  هچ  صن  دوجو  اب  هچ  درک  لمع  رکبوباو  (ص )  ربماـیپ فـالخ  ب_ر 
 . رفن کی  رایتخارد  نایاپ  ردو  رفن  هس  رد  زا  سپ  و  داد , رارق  رفن  راهچ  رد  ار  نآ  هدرک  ضو  ار ع_ دو  ن_ظ_ر خ_

 . تشاذ _ گاو وا  هب  ار  هفیلخ  رایتخا  هاگنآ  هدومن  فصو  یناوتانو  فعض  هب  ار  فوع  نب  نمحرلادبع  وا 

سپ دـنتفرگ , رارق  رفن  هس  ربارب  رد  رفن  رگاو س_ه  دـنتفگ , رفن  ود  نیا  هچ  ره  سپ  دندیـسر , قفاوت  هب  ناـمثعو  یلع  رگا  تفگو : 
دنـسر یمن  قفاوت  هب  ناـمثعو  یلع  هک  تسناد  یم  رمع  اریز  تفریذـپ ,  دـیاب  ار  تسا  نآ  رد  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  یفرط  لوق 

تعیبزا زور  هس  هک  ره  داد  روتسد  سپـس  تشذگ ,  دهاوخ  نا ن_ شا ع_ث_م_ هدازر  _ هاو زا خ_ زگره  فوع  نب  نمحرلادبعو 
(( . 570  )) دننزب ار  وا  ندرگ  درک  فلخت 

همطاـف هب  ار  یلاوعو  كدـف  رکبوبا  دیـشک ,  ازارد  هب  رکبوباو  همطاـف  ناـیم  عازن  هک  یتقو  درک , هراـپ  ار  ع )   ) همطاـف هماـن  ع_م_ر 
هک دیـسرپ  دید , ار  وا  رمع  دوب , شتـسدرد  همانو  دش  جراخ  رکبوبا  شیپ  زا  همطاف  تشون ,  وا  يارب  هراب  نیارد  يا  همانو  دنادرگرب 

نیرفن وا  هیلع  همطافو  (( , 571  )) درک هراپو  تفرگ  وا  تسد  زا  ار  هما  رمع ن_ درک , لقن  ار  هیـضق  همطاف  تسا ,  هتـشاد  يراـک  هچ 
.دننک عنم  ار  همطاف  هک  دندرک  قفاوت  مه  ابو  دومن , شنزرسراک  نیا  رب  ار  واو  هتفر  رکبوبا  دزن  رمع  درک ,

, در بو ك_ هفوک م_ن_ص_ رب  ار  دـیلو  شیردام  ردارب  , داد رارق  دوخ  نادـنواشیوخ  رایتخا  رد  ار  اهتلایا  نافع ,  نب  ناـمثع  _ا  ما
هب اجنآ  رد  دیلو 
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يرایسبو دندنار , نوریب  رهش  زا  ار  وا  هفوک  لها  (( , 572  )) درک اپ  رب  ار  تعامج  زامن  یتسم  لاح  ردو  هدش  لوغـشم  يراوخ  بارش 
.دش فشک  وا  زا  اهزیچ 

نیملـسم لاملا  تیب  زا  الط  لاقثم  رازه  دـص  اـهنآ  زا  کـی  ره  هب  داد , دوخ  رتخد  راـهچ  ياـهرهوش  هب  یناوارف  لاوما  نا  ع_ث_م_
(( . 573  )) داد ناورم  هب  ار  اقیرفآ  سمخ  زا  مهرد  نویلیم  کیرازه  رازهو  داد ,

_ن با وا  دزر , وا س_ زا  هباحـص  قـح  رد  يدنـسپان  ياـهدروخربو  (( , 574  )) تشاد یم  هـگن  رود  ناناملـسم  زا  ار  دوـخ  ناـمثع 
 . دنازوس ار  وا  نآرقو  درم , ات  دز  (( 575  )) قالشردقنآ ار  دوع  م_س_

.دناوخ یم  رفاک  ار  واو  درک  یم  ییوگدب  نامثعزا  هشیمه  دوعسم  نبا 

(( . 576  )) تفرگ قتف  هکنآ  ات  دز  قالش  ار  ص )   ) هّللا لوسر  یباحص  رسای  نب  رامع  نامثع 

هک نآ  مــغر  یلع  (( , 577  )) دومن دـیعبت  هذـبر  هبودز  قالـش  ار  وا  هدرک  راـضحا  ماـش  زا  ار  رذوبا  هیواـعم  رطاـخ  هب  ناـم  ع_ث_
 . تسناد یم  برقمار  رفن  هس  نیا  (ص )  ربمایپ

.دوب هتشک  ندروآ  مالسازا  دعب  ار  راون  وا  هک  نیا  اب  درک , طقاس  رمع  نبا  زا  ار  صاصق  نامثع 

, در را ك_ _ن ك_ يا هب  روبجم  ار  وا  ع )   ) یلع یلو  دنکطقاس , قساف  هبتع  نب  دیلو  زا  ار  يراوخ  بارـش  دـح  تساو  _ي خ_ مو
.دش نفد  يا  هلبزم  رد  زور  هس  زا  سپو  دندناسر , لتق  هب  ار  وا  هدرک  شروش  نامثع  _ه ع_ل_ي_ه  _ح_با صو

.دش بیاغ  نیملسم  عمج  زا  ناوضرلا  هعیبو  دحا  ردب , رد  وا 

ع_ل_ي _ي_ه ,  ما ینب  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  تیاهنردو  دگنجب  تفالخ  رـس  رب  ع )   ) یلع اب  هیواعم  هک  دـش  ببـس  نام  ع_ث_
 , مومسم ار  نسح  , دندرک نعل  ربن  ار ب_ر م_ (ع ) 
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(( . 578  )) دندرب راید  هب  رایدو  هدرک  راوس  بکرم  رب  ار   ( (ص _رب ما نادناخو پ_ي_ نادنزرف  دنتشک , ار  نیسحو 

هب هدنز  اهراوید  يالبال  ار  اهنآ  زا  یضعبودناسر  لتق  هب  ار  دمحم  لآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  هک  داتفا  جاجح  تسد  هب  تردق  ماجنارس 
زا ن_ص اـهنآ  رگاو  , دــنداد رارق  دارفا  هداراو  راـیتخا  اـب  ار  تماـما  اـهنآ  هـک  دوـب  نـیا  عیاـجف  نـیا  ماـمت  ببــسو  در , روـگ ك_

هدـعب او  نل ت_ض_ل_ اـباتک  مکل  بتکا  فتکو ,  هاودـب  ینوتآ   : تفگ (ص )  ربماـیپ هک  یماـگنهو  دـندرک  يور م_ي  پ_ي_
دیدرگن هارمگ  هاـگ  نآزا ه_ي_چ  سپ  هک  مسیونب  یبـلطم  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  میارب  هناـش  ناوختـسا  کـیو  تاود  کـی  ادـبا :

(( . 579 ))

.دمآ یمن  شیپ  یهارمگو  فالتخا  هنوگ  نیا  تساخ  یمن  رب  ربمایپاب  تفلاخم  هب  باطخ  نب  رمع  رگا 

_ه نو نآ گ_ زین  امــشو  میتـفگ ,  هـک  دـنراد  هدــیقع  نـینچ  دــنراد  ماـن  هـضفار  هـک  ییاـهنیا  نـید ,  ياـملع  يا  تـفگ :  اـنحوی 
.دیتفگ هک  تسا  نآ  امش  لیالدو  دیدینش  هک  تسا  نیا  اهنآ  لیالد   , میدرک نایب  هک  _د  يد م_ع_ت_ق_

.دنرتکیدزن قح  هب  هورگ  ود  نیازا  کی  مادک  دیئوگب  دیناد  یم  رگا  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  لاح 

دو ك_ه _ه ب_ نو نآ گ_ لئاسم  یلو  تسا ,  تساراهنآ  مالکو  هدوب  قح  رب  نایـضفار  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگ : نابز  کی  اهنآ 
 . دنا مولظم  هشیمه  قح  باحصاو  میدید 

هک مینک  یم  شهاوخ  وت  زا  یلو  میبلط ,  یم  تءارب  اهنآ  نانمـشد  زاو  میدـمح  لآ م_ یلاوم  ام  هک  هدـب  تداهـش  ام  رب  انحوی !  يا 
.دنتسه دوخ  نیطالس  نید  رب  مدرم  هشیمه  اریز  ینکن  اشفا  ار  امرظن 

هب نیقی  روط  هبو  هاگآدوخ  لیلد  رب  هک  یلاح  رد  متساخرب ,  اهنآ  نایم  زا  نم  دیوگ : یم  انحوی 
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دنوادخ هک  دسر  یم  تیاده  هب  یسکو  تسا ,  هداهن  نم  رب  یگرزب  تنم  هچ  هک  هتفگ  رکش  ار  ادخ  متشاد ,  نانیمطا  دو  هدیقع خ_
.دنک تیاده  ار  وا 

هد _ت ش_ ياد قح ه_ هب  دـناوخب  ار  نآ  هنافـصنم  هکره  دـشاب , تاجن  هار  هدـنیوج  ره  يارب  یتیادـه  اـت  متـشون  ار  هلاـسر  _ن  يا
دنوادخ هک  هنوگ  نآ  دـبای , یمن  تیاد  يوس ه_ هب  یهار  زگره  دوش , هدز  رهم  شنابزو  لد  رب  هک  رهو  , دریگ یم  ار  نآ  باو  _ ثو

ره ینک  تیادـه  یناوـت  ت_و ن_م_ي  (( : 580 ( )) نم ي_ش_ءا يدـهی  هّللا  نکلو  تببحا  نم  يدـهت  ـال  کـنا   : ) تسا هدومرف 
ءاوس : ) دنا هنوگنیا  نیبصعتم  رثکا  اریز  , دنک _ت م_ي  ياد _د ه_ هاو ار ب_خ_ سک  ره  دـنوادخ  یلو  يراد ,  تسود  هکار  سک 

 ( میظع باذـع  مهلو  هواـشغ  مهراـصبا  یلعو  مهعمـس  یلعو  مهبوـلق  یلع  هّللا  متخ  نوـنمؤ  _ يـال مهرذـنت  مل  ما  مهترذـناا  مـهیلع 
هدزرهم نانآ  شوگو  بلق  رب  دنوادخ  دروآ , دنهاوخن  نامیا  نانآ  یهدن ,  هچ  یهد  میب  ار  اهنآ  هچ  دـنک , یمن  یقر  ف_ (( : 581 ))

.دوب دهاوخ  میظع  یباذع  اهنآ  ياربو  دراد  رارق  يا  هدرپ  اهنآ  یئانیب  ربارب  ردو  تسا 

تاولص تمایق  زور  اتو  مئاد  روط  هبو  زور  ره  وا  رهطمو  كاپ  تیب  لآو  دمحم  ربو  میئوگ  دمح  تگرزب  ياهتمعن  رب  ار  وت  ام  ایادخ 
.داتسرف میهاوخ 

تـسا ناحبـس  دـنوادخ  نآ  زا  تنمو  شیاتـس   , تسا هتفرگ  رارق  اـم  سرتسد  رد  رظن  درو  زا ك_ت_با م_ دود  _ن ح_ يا ت_ا 
(( . 582 ))

تنس لها  دیاقع  مهن :  لصف 

هراشا

دیاقع رظن  زا  تنـس  لها  دریگب , هدـهع  هب  ار  تماما  بصنم  لـبن  _م_د ب_ن ح_ حا _ك_ه  نآ زا  ق_ب_ل  خـیرات :  رد  یلماـت 
 . دندوب فلتخم  ياه  هتسدو  نوگانوگ  ياه  _ه  قر ياراد ف_

لمعو نامیا  نایم  يا  هطبار  هک  دوب  یجرم ء  یکی 
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 . درادن يا  هدیاف  رفک  اب  هارمه  یتعاط  چیه  هک  نینچمه  دنز , یمن  ررض  ناسنا  نامیا  هب  یهانگ  چیه  تفگ  یمو  , دید یمن 

 . درک یم  راکنا  ار  یهلا  ریدقت  هک  دوب  يردق  يرگید 

 . ..دوب یجراخ  يرگیدو  درک  یم  یفن  ار  دنوادخ  مامت ص_ف_تا  هدوب ,  یمهج  مه  یکی  نآ 

 . تشاد دوجو  اهنآ  نایم  یناوارف  یتدیقعو  يرکف  تافالتخا  هچ  هک  رخآ , یلاو 

رایتخا هک  یلوصا  ساسا  رب  ار  همهو  درب  نا  _ي_ مزا ار  ثیدـح  لها  نایم  دوجوم  بهاذـم  همهو  هدـمآ  لبنح  نب  دـمحا  هک  نآ  ات 
 . تسا نیعباتو  هباحصزا  حلاص  فلس  دئاق  نا ع_ لو ه_م_ _ صا نیا  هک  درک  یم  اعدا  وا  دیشخب , تدحو  دوب  هدرک 

نیا اریز   , نیعباـتو هباحـص  هب  اـت  دوش  هداد  تبـسن  دـمحا  دوخ  هب  دـیاقعو  لوصا  _ن  يا تسا  رتـهب  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  یلو 
لوط رد  تنـس  لها  یتدـیقع  تافالتخاو  دوب , اهنآ  رب  یقافتاو  عامجا  هنو  هدـش  هت  _ خا _م_د ن_ه ش_ن_ حا روهظ  زا  لبق  لوصا 

 . تسا بلطم  نیا  هدنهد  ناشن  نونکاتو  خیرات 

وا تسدو  هدومن  دوخ  هاگرد  برقم  ار  دمحا  لکوتم  اریز  , دش رشتنم  هدرتسگ  روط  هب  یسابع  لکوتم  مایا  رد  یلبنح  دیاق  _ن ع_ يا
نادیم رد  يرعـشا  نسحلاوبا  هکنآ  ات  تفا  _ه ي_ مادا عضو  نیاو  دش , دیاقع  ماما  یفلاخم  چـیه  نودـب  هکنآ  ات  تشاد ,  هگن  زاب  ار 

 . دش رهاظ  دیاقع 

 . دش قحلم  یلبنح  هدیق  هبو ع_ هدرک  هبوت  لازتعا  هدیقعزا  وا 

هن هک  درک  مالعا  ار  يدـیاقع  وا  دـنک , ینالقعو  يدـنب  هتـسد  ار  دوخ  دـیاقع  دومن  یعـس  هکلب  درکن , افتکا  لبنح  نبادـیلقت  هب  یلو 
 . دوب فلاخم  هنو  دمحا  قفاوم  الماک 

زا ار  میلگ  تیاهن  ردو  رشتنم  یمالسا  دالب  مامت  رد  ات  تفای  لاجم  وا  دیدج  بهذم  نآ  مغر  یلعو 
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 . دیدرگ تنس  لها  یمسر  بهذم  يرعشا ,  بهذم  هلیسو  نیدبو  دشکب , هدیقع  رب  تما  _ مارد لبنح  نبا  ياپ  ریز 

یلا _ ها مامت  هک  وا  دیاقع  لوصا  لامجا  تسا  نیا  دیوگ : یم  يرعـشا  ماما  دیا  لو ع_ق_ _ صا هرا ب_ه  _ شا زا  يزیرقم پ_س 
(( . 583  )) دوب دهاوخ  حابموا  نوخ  دهد  يرظن  نآ  فالخ  رب  هک  رهو  دقتعم  نادب  یمالسا  دالب 

 . تسا هدوب  لعتشم  هتشذگ  ياهنرق  لوط  رد  هلبانحو  هرعاشا  نایم  فالتخا  شتآ  تهج  _ه_م_ي_ن  بو

وا هب  ار  اهنآ  تسین  زیاج  هک  دـنا  هدـش  لئاق  لاعتمدـنوادخ  يارب  یتافـصو  هدوب  میـسجتو  هیبشت  ياـه  تیاور  هب  کـسمتم  ناـیلبنح 
.دنتسج یم  يربتو  يرود  دیاقع  نیا  زا  هرعاشا  لباقمردو  داد , تبسن 

هلبانحو هرعاشا  بتکم  ود  رد  هلزتعم  یبیرقت  ضارقنازا  سپ  ار  اه  ینس  دیاقع  ناوت  یم  میرذگب ,  تافالتخا  نیا  زا  _ر  گا _ي  لو
.درک میهاوخ  یسررب  ار  بتکم  ود  نیا  زا  یئاه  هنومن  لصف  نیا  ردودرک  میسقت 

( اه یفلس   ) هلبانح بتکم   : فلا

هراشا

هیمیت ج نبا  نارود  لبنح ب  نب  دمحا  نارود  فلا  درک : میسقتریز  یخیرات  هلحرم  هس  هب  ار  نآ  دیاب  اه  یفلس  دیاقع  یـسررب  يارب 
یتدیقع یـشم  طخ  رد  اک  _ تا ن_ق_ط_ه  وا :  یتدیقع  یـشم  طخ  لبنح :  نب  دمحا  نارود  فلا :  باهولادبع  نب  دمحم  نارود 

هب یهجوت  نادـنچ  اهنآاذـلو  دـیاقع , تابثا  يارب  يوبن  ثیداحاو  تایآ  رب  دامتعا  ینعی  تسا ,  ندینـش  عامـس  رب  هلبانحو  لبنح  نبا 
.دنرادن ناهربو  یلقع  لیلد 

نودب دـیاقع  تخانـش  رایعمو  نازیم  ندینـش  عامـس  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن  اریز  دراد  تابثا  هب  زاین  همدـقم  _ن  يا دو  _ي خ_ لو
لوسر هب  سپس  لاعتم ,  يادخ  هب  الوا  ناس  _ نا هک  نآ  رگم  دشاب  روآ  مازلا  یتجح  دناوت  یمن  عامس  اریز  دشاب , لقع  نداد  تلاخد 

دروآ نامیا  ص )   ) هّللا
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 . تسا هدش  رداص  (ص )  ربمایپزا نخس  _ن  يا دو ك_ه  نئ ش_ _ط_م_ مو دنک  روابو  قیدصت  ار  لوسر  مالکو 

کی هب  هلاسم  اریزدرک  تجح  مامتا  وا  رب  تایاورو  تایآ  ابو  دومن  مزلم  ار  یناسنا  درادـن  ناک  _ ما دوشن , مهارف  هلحرم  هس  نیا  رگا 
ابار يزیچ  ناوت  یمن  هک  تسا  فورعم  یلقع  رظن  زاو  دیخرچ  دهاوخاهتنا  یب  يا  هقلح  ردو  لید  سا ت_ب_ _ سا هلداجم ب_ي 

ینآرق هیآ  کی  هب  دانتـسا  اب  میهاو  _ر ب_خ_ گا لاثم :  ناونع  هب  تسا ,  لـطاب  رودو  هدوب  رود  مزلتـسم  اریز  درک  تباـث  شدوخ 
هتشاد روابو  نامیا  ینآرق  هیآ  نآ  _د ك_ه ق_ب_ال ب_ه  يآ مزال م_ي  مینک ,  تباث  ار  ناحبس  يادخ  دوجو  نآ  هب  جاجتحاو 

 , تسا هیآ  هب  نامیا  رب  فقوتم  دـنوادخ  هب  نامیا  هرا  _ بودو _ت ,  ساد _ نواد هب خ_ نامیا  رب  فقوتم  هیآ  هب  نامیا  یلو  میـشاب , 
 .. . تسا هیآ  هب  نامیا  رب  فقوتم   , هیآ هب  نامیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  مینک  فذح  ار  يرارکت  تمسق  رگا  لاح 

 . تسا لطاب  نیاو 

؟  دش لزان  يزیچ  هچ  رب  یحو  نیا  هک  میسرپ  یم  دوخ  زا  سپس 

؟  تسا هدش  لزان  ناسنا  زا  ریغ  رب  رگم 

؟  تسا هداد  رارق  ناسنا  صوصخم  ار  نآ  دنوادخ  ارچ  سپ  هدش ,  لزان  ناسنا  رب  رگا 

؟  تسا لقع  ياهبنارگ  رهوگ  نآ  ياراد  ناسنا  هک  تسین  رطاخ  نیا  هب  رگم 

؟  تسا اجک  رایعم  نیا  رد  لقع  هاگیاج  سپ  تسا ,  تبثم  باوج  رگا 

دو _ي خ_ تد ياه ع_ق_ي_ لالدتسا  رد  ار  نآو  هدادن  لقع  هب  یتیمها  اریز  تسا ,  یلبنح  رکفت  رد  فارحنا  يادتبا  اج  نیم  ه_
.دشاب لقع  قفاوم  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  اجرباپ  لیلد  هک  میناد  یم  دنچره  تسا ,  هدرک  دراو ن_

نارگیدو هلبانح  هک  یها  _ت_ب_ شا
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رو ناو ب_ه ط_ ار ن_م_ي ت_ _ق_ل  عو تــسا  لــقع  تخانـــش  مدــع  نامهدـــندش  بــکترم  هرعاــشاو  هیوــشح  دـــننام 
 ( . ع  ) تیب لها  بتکم  زا  رگم  _ت  خا ص_ح_ي_ح ش_ن_

ای تیفشاک  چیه  عقاوردو  دشاب , عرـش  فلاخم  ای  قفاوم  لقع  تسا  نکمم  هک  _د  ند هر م_ع_ت_ق_ _ _عا شاو هیوشح  هلبانح , 
 , _ت سا هدروآ  تسدب  عرـش  زا  ار  نآ  دشاب , لقع  يارب  زین  تیجح  یکدنا  رگاو  درادن , دوجو  لقع  يار  ح_ج_ي_ت_ي ب_

لقع قفاوم  هک  یندینش  لیلدو  دناد  یم  یتاذ  ار  لقع  تیجح  هک  هلزتعم  بتکم  هب  تبـسن  تسا  یلمعلا  سکع  هبناج  کی  يار  نیا 
ار ب_ه مدر  _ق م_ ثاوو م_ع_ت_ص_م   , نو _ ما نا م_ _ مز رد  هلزتـعم  هنوگچ  هک  میدـیدو  درامـش , یم  شزرا  یبار  دـشابن 

اذلو دنداد , یم  هجنکـش  ادیدش  ار  ثیدح  لها  صوصخ  هب  تفریذپ  یم  هک ن_ رهودندرک  یم  دوخ  هدیقع  لوبق  راداو ب_ه  روز 
نیاو دـندومن !؟  هیکت  نوتم  رهاـظ  ربو  هتـشاذگ  راـنک  ار  لـقع  لـیلد  هچ  هب  هنرگو  دوب , رایـسب ت_ن_د  یلقع  جـهنم  اـب  دروـخ  رب 
جهنم یهور  ره گ_ دورب , نیب  زا  كرتشم  ياه  هطقن  هب  ندیـسر  يارب  مهافت  شور  هک  دش  ببـس  هلبانحو  هلزتعم  نایم  شکمـشک 

لح ار  تسا  نآ  رب  ینت  _ن م_ب_ يد دـیاقعو  تخانـش  هک  یـساسا  لکـشم  نیا  ناوت  یمنو  دـیامن , بصعت  نآ  ربو  لابندار  دوخ 
.دشاب ینید  هشیدناو  رکفت  رد  یکرتشم  هجو  دناوتب  ات  دنشاب , هتشاد  رظن  قافتا  نآ  رب  یگمه  هک  تباث  يرایعم  فشک  اب  رگم  دومن 

لقع یلقع ك_ه ج_ز ب_ر  ناهرب  یکی  دراد , دوجو  ناهرب  عون  ود  دـنیوگ : یم  دوخ  باتک  رد  رحلا  لـیلخو  يروخاـفلا  اـن  ح_
 . تسا عامجاو  ثیدح  نآرق ,  رب  ینتبم  هک  یعمس  ناهرب  يرگیدو  دنک , یمن  هیکت  يزیچ  رب  یلقع  ینابمو 

یم ار  هلزتعم  یفرط  زا  ام 
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 . دنرامش یمدودرم  دنکن  دییا  ار ت_ نآ  ناهرب س_م_ع_ي ك_ه ع_ق_ل  رهو  هتشادن  لوبقار  یلقع  ناهرب  زج  هک  مینیب 

هکنیا زج  یـشزرا  چـیه  یلقع  ياهناهرب  دـنراد  دـیکات  هک  مینی  _ي ب_ مار هر  _ _عا شا اـهنآ  سار  ردو  نیملکتم  رگید  یفرط  زاو 
(( . 584  )) دروآ یم  تسدب  عرش  زا  هچنآ  رگم  درادن  یشزرا  چیه  دوخ  هب  دوخ  لقع  هکنیاو  دنرادن , دنک  یم  رما  نادب  عرش 

هدوـبن لـئاق  یـشزرا  نآ  تیجحو  لـقع  يارب  یهورگ  دراددوـجو , هورگ  ود  نیا  ءارآ  ناـیم  يداـیز  ياـه  تواـفت  هچ  دـینیبب  لاـح 
.دنشاب یمن  لئاق  یشزرا  لقع  يارب  زج  رگید  یهورگو 

هدـیدرگ فلتخم  بهاذـم  هب  نانآ  میـسقتو  نیملـسم  ندـش  قرفتم  بجوم  هک  تسا  یـشم  طخ  رد  فـال  _ت_ خا _ن  يا دو  _ جو
 . دنا هدرک  فالتخا  رکفت  لوصارد  اریز  تسا , 

نیملـسم نایم  یتدـحو  دـشاب  انب  رگا  نیاربانب  تسا ,  هدـش  نوگانوگ  ياه  هجی  داجیا ن_ت_ ببـس  فلتخم  ياه  یـشم  طخ  سپ 
رد توافت  هجیتن  هک  فالتخا  نیا  الثم : درک , زاغآ  ناهر  قر ب_ _ طو لو ت_ف_ك_ر  _ صا رد  تد  _ حو زا  دیاب  دوش  داجیا 

ار خ_ل_ق م_ي دوخ  لامعا  ناسنا  دنیوگ : یم  هلزتعم  ناگدـنب ,  لامعا  عوضوم  رد  میریگ ,  یم  رظن  رد  ار  تسارکف  لوصا ت_
 . دوب دهاوخ  لقع  فالخ  نانآ  ياعدا  ربانب  هنرگو  دنک 

 . دنتشاذگ رانک  دیوگ  یم  ار  ین  _ن م_ع_ يا فال  ییاه ك_ه خ_ تیاور  مامت  ساسا  نیا  ربو 

ناسنا اذلو  تسا ,  دـنوادخ  هدارا  اب  هکلب   , هدوبن دوخ  هدارا  اب  ناسنا  لامعا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اه  یلبنح  مینیب  یم  لباقم  ردو 
.دندادن لقع  هب  یتیمها  چیهو  هدرکدانتسا  ثیداحاو  تایآ  رهاظ  رب  دوخ  هتفگ  تابثا  يارب  اهنآ  تساروبجم ,  دوخ  ياهراک  رد 

: ... . دیوگ یم  دوخ  هلاسر  رد  لبنح  _م_د ب_ن  حا

بارش يدزد ,  انز ,
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یگمه یصاعمو  نا  _ ها _ن_ گر _ _يا سو لا  ياد م_ت_ع_ كر ب_ه خ_ ش_ مار ,  لام ح_ ندروخ  یشک ,  مدآ  يراوخ , 
(( . 585  )) دشاب یم  یهلا  ردقو  ءاضق  ساسا  رب 

لقع ترورض  رد  یتایاور 

لوا تمسق 

نیا هکنآ  ياربو  دنا , هتخانشن  ار  لقع  تقیقح  هلزتعمو  هلبانح   , هرعاشا زا  کی  چیه  هک  میبای  یم  مینک  یسررب  تسرد  ار  هلاسم  رگا 
 . میبایرد ار  لقع  تیعقومو  تیمها  ات  هدرک  هعلاطم  ار  ع )   ) تیب لها  تایاور  زا  یضعب  راک  يادتبا  رد  تسا  مزال  مینادب  ار  تیعقاو 

_ك يدز ع_ق_ل ن_ ایب , کیدزن  تفگ :  وا  هب  درک  قلخار  لقع  دـنوادخ  یتقو  دـیامرف : یم  (ع )  رقاب دـمحم  ماما  رفعج , _و  با
_ي قو ه_ي_چ م_خ_ل_  , ملـالجو ق_س_م تزع  هب  دومرف : دـنوادخ  هاـگنآ  تشگرب ,  لـقع  درگرب , تفگ :  سپـس  _د , مآ

(( . 586  )) مهد یم  رفیکو  شاداپار  وتو  هدرک  یهنو  رما  ار  وت  ما ,  هدرکن  زا ت_و خ_قل  ب_ه_ت_ر 

یم لقن  ار  نآ  مامت  رتشیب  هدافتسا  يارب  ام  تسا ,  هدمآ  نینچ  مکح  نب  ماشه  هب  ع )   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ینالوط  یتیـصو  رد 
دا رـشبف ع_ب_  : ) تـسا هداد  تراـشب  هنوـگنیادوخ  باـتک  رد  ار  مـهفو  لـقع  لـها  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ  ماـشه !  يا  مـینک : 
 ( _ب_با لالا اولوا  مه  کئلواو  هّللا  مهادـه  نیذـلا  کئلوا  هنـسحا  نوعبتی  لو ف_ _ق_ لا نو  _ن ي_س_ت_م_ع_ يذ _ لا

یناـسک اـهنآ  دـننک , یم  يوریپ  نآ  نیرتـهب  زاو  هداد  ارف  شوگ  نخـس  هب  هک  ارم  ناگدـنب  نآ  هد  ترا  پ_س ب_ش_ (( : 587 ))
.دنادنمدرخ اهنآو  هدرک  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتسه 

هب هلدا  اب  ار  نانآو  هدومن  يرای  نایب  اب  ار  اـیبنا  هدرک !  ماـمت  مدرم  رب  لـقع  اـب  ار  تجح  یلاـعتو  كراـبت  دـنواد  خ_ ما !  يا ه_ش_
هلا مکهلاو  : ) دیوگ یم  دنوادخ  تسا ,  هدومرف  یئامنهاردوخ  تیبوبر 
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یف يرجت  یتـلا  کـلفلاوراهنلاو  لـیللا  فـالتخاو  ضرــالاو  تاومــسلا  قـلخ  یف  نا  مـیحرلا  نـمحر  _ لا ــالا ه_و  هـلا  ــال  دــحاو 
_ه باد لـک  نـم  اـهیف  ثـبو  اـهتوم  دــعب  ضرـالا  هـب  اـیحاف  ءاـم  نـم  ءامــسلا  نـم  هـّللا  لزنا  اـمو  ساـنلا  عـفنی  اــمب  _ب_ح_ر  لا
 , تسا هناگی  يادخ  امش , يادخ  (( : 588  ( )) نولقعی موقل  تایال  ضرالاو  ءامسلا  نیب  رخسملا  باحـسلاو  حایرلا  فیر  _ص_ تو

, زورو بش  دشودمآ  رد  نیمزو ,  _ه_ا  نا _م_ سآ شنیرفآ  رد  درادن , دوجو  تسا  نابرهمو  هدنـشخب  هک  وا  زج  يراگدرورپ  چیه 
هدرک لزان  نامـسآ  زا  دنواد  _ي ك_ه خ_ بآ رد  تکرحایرد م_ي ك_ن_ن_د , رد  مدرم  هدافتـسا  يارب  هک  یئاه  یتشک  رد 

هب ياهربا  ردو  اهداب , ریـسم  رییغت  رد   , تسا هدرک  رـشتنم  نآ  رد  يا  هدـن  ره ج_ن_ب_ زاو  هدومن  هدـنز  نآ  اـب  ار  هدرم  نیمز  سپ 
.دنراد لقع  هک  یمدرم  يارب  تسا  یئاه  هناشن  نیمزو ,  نامسآ  نایم  هدش  هتفرگ  راک 

.دنشاب هتشاد  ربدم  دیاب  اهنآ  اریز  داد  رارق  دوخ  تخانش  يارب  یئامنهار  ناونع  هب  ار  اه  هناشن  نآ  دنوادخ  ماش !  يا ه_

 ( نولقعی موقل  تاـیال  کـلذ  یف  نا  هرماـب  تارخـسم  موـجنلاورمقلاو  سمـشلاو  راـهنلاو  لـیللا  مکل  رخـسو  : ) دـیامرف یم  دـنوادخ 
تسا یئاه  هناشن  نآ  رد  هک  دنتسه , رخسموا  رما  هب  ناگراتسو  هدومن  رخسم  ار  هامو  دیـشروخ  زورو , بش  امـش  يارب  وا  (( : 589 ))

.دنراد لقع  هک  یناسک  يارب 

اونوکتل مث  مکدشا  اوغلبتل  مث  الفط  مکجرخی  مث  هقلع  نم  مث  هفطن  نم  مث  بارت  نم  مکقلخ  يذلا  وه  : ) دیامرف یم  دـنوادخ  مه  زاب 
هفطن زا  سپـس  كاخ ,  زا  ار  امـش  هک  تسا  وا  (( : 590  ( )) نولقعت مکلعلو  یمـسم  الجااوغلبتلو  لبق  نم  یفوتی  نم  مکنمو  اـخویش 

زا سپ  دیرفآ , دقعنم ) نوخ   ) هقلع زا  دعبو 
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یضعب دیوش , ریپ  نآ  زا  سپو  , دیسرب دوخ  يدنمورین  هلحرم  _ك_ه ب_ه  نآ ت_ا  در , قلخ ك_ یکدوک  تروص  هب  ار  امش  نآ 
.دینک لقعت  هک  دیاشو  هدیسر ,  رمع  دمآرس  هب  ات  دنریم , یم  نایم  نیا  رد  امش  زا 

_ه_ا تو دــعب م_ ضرــالا  هـب  اــیحاف  قزر  نمءامــسلا  نـم  هـّللا  لزنا  اــمو  راــهنلاو  لــیللا  فــالتخاو  : ) دــیامرف یم  نــینچمهو 
نا _م_ سآ زاد  _ نواد هک خ_ يزورو  قزرو  زورو , بش  دشو  دمآ  ردو  (( : 591  ( )) نولقعی موقل  تایآ  حایرلا  فیر  _ص_ تو

يارب تسا  یتایآ  اه و  هناشن  اهداب , ندـینادرگ  رد  دـنک و  یم  هدنزرـس  ندـش  لصاح  یب  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  هطـساوبو  هدرک  لزان 
.دندش راکب  ار  درخو  لقع  هک  یموق 

ندـش لصاح  یب  زا  سپ  ار  نیمز  (( : 592  ( )) نولقعت مکلعل  تایالا  مکل  انیب  دق  اهتوم  دعب  ضرالا  ییحی  : ) دـیامرف یم  دـنواد  خ_
.دینک لقعت  هک  دیاش  هدرک ,  نایب  امش  يارب  ار  تایآام  دنادرگ , هدنز  رس 

یف ضعب  یلع  اهض  لضفنو ب_ع_ دحاو  ءامب  یقسی  ناونصریغو  ناونـص  لیخنو  عرزو  بانعا  نم  تانجو  : ) دیامرف یم  دنواد  خ_
هیاپ زا  ای  هدـیئور  هیاپ  کیزا  ك_ه  _خ_ل ,  نو تعارز  روگنا , زا  ییاهغابو  (( : 593  ( )) نولقعی موقل  تایال  کلذ  یف  نا  لکالا 
یئاه هناشن  نآ  ردو  میداد ,  یم  يرترب  كاروخ  تهج  زا  رگید  ضعب  رب  ار  یـضعبو  , دوش یم  يرایبآ  بآ  کـی  زاو  ددـعتم , ياـه 

.دننک یم  لقعت  هک  یموق  يارب  تسا 

یف نا  اهتوم  دـع  ضرالا ب_ هب  ییحیف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنیو  اـعمطو  اـفوخ  قربلا  مکیری  هتاـیآ  نمو   : ) تسا هدومرف  _د  نواد خ_
هیا _د ك_ه ه_م م_ هد نا م_ي  امـش ن_ش_ هب  قرب  هک  تسا  نیا  وا  ياه  هناشن  زا  یکی  (( : 594  ( )) نولقعی موقل  تایال  کلذ 

مهو تسا  سرت 
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.دنراد لقع  هک  یموق  يارب  تسا  یئاه  هناشن  نآ  ردو  دنک , یم  هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  هک  هدرک  لزان  یبآ  نامسآ  زاو  دیما ,

مکدالوا اولتق  الو ت_ اناسحا  نیدـلاولابو  ائیـش  هباوکرـشت  الا  مکیلع  مکبر  مرح  ام  لتا  اولاعت  لـق   : ) تسا هدومر  _د ف_ نواد خ_
مکلذ قحلاب ,  الا  هّللا  مرح  یتلا  سفن  _ لا اولتقت  الو  نطب  اـمو  اـهنم  رهظ  اـم  شحاوفلا  اوبرقت  ـالو  مهاـیاو  مکقزرن  نحن  قـالما  نم 
يزیچ هکنیا  تسا :  هدرک  مارح  امـش  رب  نا  _ ترا _ گدرور هچنآ پ_ میوگبات  دـیئایب  وگب  (( : 595  ( )) نولقعت مکلعل  هب  مکاـصو 

هب میهد ,  یم  يزور  ار  اهنآو  امـش  ام  هک  دیـشکن  رقف  لیلد  هب  ار  ناتنادنزرف  دینک , ناسحا  ردامو  ردپ  هب  هدادـن ,  رارق  وا  کیرـشار 
هب رگم  دیشکن  تسا  هدرک  مارح  ار  شنتشکدنوادخ  هک  ار  یـسکو  ینلع ,  هچ  دشاب  یفخم  هچ  دیو  کیدزن ن_ش_ حیبق  ياهراک 

.دینک لقعت  هک  دیاش  هدومن  تیصو  نادب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  قح , 

مهنوفاـخت ءاوـس  هیف  متناـف  مکاـنقزرام  یف  ءاکرـش  نم  مکناـمیا  تکلم  اـم  نـم  مـک  ه_ل ل_ : ) _د _يا مر _د م_ي ف_ نواد خ_
امش کیرش  هک  دنتـسه  یناس  امـش ك_ ناگدرب  نایم  زا  ایآ  (( : 596  ( )) نولقعی موقل  تایالا  لصفن  کلذـک  مکـسفنا  مکتفیخک 

زا هک  هنوگناـمه  دیـسرتب  اـهنآ  زا  دیـشاب , يواـسم  نآ  هب  تبـسنود  ره  هک  يروـط  هب  مـیداد ,  يزور  امـش  هـب  اـم  هـچنآ  رد  دنـشاب 
؟  دیسرت یمرگیدکی 

 . میهد یم  حیضوت  دنراد  لقع  هک  یناسک  يارب  ار  تایآ  هنوگنیا  ام 

بعل الا  ایندـلا  هایحلا  امو  : ) دـیامرف یمو  هدومن  دـنمقالع  ترخآ  هب  ار  اهنآو  هظعوم  ار  لـقع  لـها  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  ماـشه !  يا 
 ( نولقعت الفا  نوقتی  نیذلل  ریخ  هرخالارادللو  وهلو 
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امـش ایآ  تسا ,  رتهبدنراد  يوقت  هک  یناسک  يارب  ترخآ  هاگلزنمو  تسین ,  ینارذگ  تقوو  يزا  زج ب_ ایند  یگدـنزو  (( : 597 ))
.دینک یمن  لقعت 

_ك_م ناو _ن  ير _ خالا انرمد  مث  : ) دیامرف یمو  هدناسرتدوخ  باقع  زا  دننک  یمن  لقعت  هک  ار  یناسک  دنوادخ  سپس  ماشه !  يا 
ایآ دیرذگ  یم  نانآ  رب  ماشو  حبص  امشو   , میدرک دوبان  ار  نارگید  سپس  (( : 598  ( )) نولقعت الفا  لیللابو  نیحبصم  مهیلع  نورمتل 

.دینک یمن  لقعت  امش 

موقل _ه ب_ي_ن_ه  يآ اهنم  انکرت  دقلو  نوقـسفی  اوناکامب  ءامـسلا  نم  ازجر  هیرقلا  هذـه  لها  یلع  نولزنم  انا  : ) دومرف دـنوادخو 
رهش نیا  زا  راکشآ  يا  هناشنامو  درک , میهاوخ  لزان  اهنآ  رب  نامسآ  زا  یباذع  رهش , نیا  یلاها  قسفرطاخ  هب  ام  (( : 599  ( )) نولقعی

 . میتشاذگ یقاب  دننک  یم  لقعت  هک  یموق  يارب 

الا امو ي_ع_ق_ل_ه_ا  سانلل  اهبرـضن  لاثمالا  کلتو  :) دـیامرف یم  دـنوادخ  ور  نیا  زاو  تسا  ملع  هارمه  لـق  ع_ ما !  يا ه_ش_
.دنک یمن  كرد  ار  نآ  یسک  ناملاع  زجو  میروآ ,  یم  مدرم  يارب  ار  اه  هنومن  نآ  امو  (( : 600  ( )) نوملاعلا

هیلع انیفلا  ام  عبتن  لب  اولاق  هّللا  لزنا  ام  اوعبتا  مهل  لیق  اذاو  :) دـیامرف یمو  هدومن  شهوکن  ار  نادرخ  یب  دـنوادخ  سپـس  ماش !  يا ه_
يوریپ تسا  هدرک  لزان  دـنوادخ  هچنآزا  دوش  هتفگ  اـهنآ  هب  رگاو  (( : 601  ( )) نودتهی الو  ائیـش  نولقعی  مهؤابآ ال  ناکولوا  انءابآ 

ناشناردـپ هچ  رگادـننک  یم  نینچ  اهنآ  ایآ  میئامن ,  یم  يوریپ  میتفا  نآ ي_ رب  ار  دوخ  ناردـپ  هچنآ  زا  ام  هکلب  دـنیوگ  یم  دـینک ,
.دنشاب هدشن  تیادهو  هتشادن  لقع 

(( : 602  ( )) نولقع مهف ال ي_ یمع  مکب  مص  ءادنوءاعد  الا  عمسی  امب ال  قعنی  يذلا  لثمک  اورفک  نیذلا  لثمو  : ) دیامرف _ي  مو
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لال رک , اهنآ  دنونـش , یمنار  يزیچ  ادصورـس  زج  هک  دنک  یم  ادـص  ار  ینادنفـسوگ  هک  تسا  یـسک  لاثم  رافک  زا  وت  توعد  لاثم 
.دنرادن روعشو  لقع  اهنآ  سپ  دناروکو ,

یناسک اهنآ  ناـیمو  (( : 603  ( )) نولقعی اوناک ال  ولو  مصلا  عمـست  تناـفا  کـیلا  نوعمتـسی  نم  مهنمو  : ) دـیامرف _د م_ي  نواد خ_
.دنشاب هتشادن  لقع  هک  دنچره  دنونشب  هک  ینک  راداو  ار  نایاونشان  یناوت  یم  وت  رگم  دنهد , یم  ارف  شوگ  وت  هب  هک  دنتسه 

لـضا مه  لـب  ماـعنالاک  ـالا  مـه  نا  نوـلقعی  وا  نوـع  _م ي_س_م_ هر _ث_ كا نا  ما ت_ح_س_ب  : ) _د _يا مر _ي ف_ مو
هارمگ هکلب  دنتـسین , نایاپراهچ  دـننام  زج  اهنآ  دـننک , یم  لقعت  ای  دنونـش  یماهنآ  رثکا  هک  يرادـنپ  یم  ایآو  (( : 604 ( )) الیب س_

.دنارت

دیدش ت_ح_س_ب_ه_م مهنیب  مهـساب  ردج  ءارو  نم  وا  هنـصحم  يرق  یف  الا  اعیمج  مکنولتاقی  ال  : ) دـیامرف _د م_ي  نواد خ_
ای مکحم  ياهژدرد  رگم  دنگنج , یم  امش ن_ اب  یعمج  هتـسد  اهنآ  (( : 605  ( )) نولقعی موق ال  مهناب  کلذ  یتش  مهبولقو  اـعیم  ج_

اریز تسا ,  قرفتم  نانآ  ياهلد  هکیلاح  رد  يرادنپ  یم  دحتم  ار  اهنآ  تسا ,  دایز  ناشدوخ  نایم  رد  نانآ  تردـق  اهراوید , تشپ  زا 
.دنرادن لقع  هک  دنتسه  یموق  اهنآ 

تاروت باتک  امش  هکیلاح  رد  دیرب  یم  دای  زا  ار  دوخو  (( : 606  ( )) نولقعت الفا  باتکلا  نولتت  متناو  مکسفنا  نوسنتو  : ) دیامرف یمو 
.دیرادن لقع  امش  رگم  , دیناوخ یم  ار 

هّللا لیبس  نع  كولضی  ضر  الا  یف  نم  رثکا  عطت  ناو  :) دیامرف یم  هدرک  شهوکن  ار  تیرثکا  نآ  زا  سپ  دنواد  خ_ ما !  يا ه_ش_
.دنزاس یم  هارمگادخ  هار  زا  ار  وت  ینک  يوریپ  دنتسه  نیمز  يور  هک  یناسک  تیرثکازا  رگاو  (( : 607 ( ))

لق هّللا  نلوقیل  ضرالاو  تاومسلا  قلخ  نم  مهتلاس  نئ  _ لو : ) _د _يا مر _ي ف_ مو
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اهنآ دیرفآ , ار  نیمزو  اهنامـسآ  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  اهنآ  زا  هچنان  _ چو (( : 608  ( )) نو مهرثکا ال ي_ع_ل_م_ لب  هّلل  دـمحلا 
.دنلهاج اهنآ  رثکا  یلو  منک ,  یم  شیاتس  ارادخ  وگب  دنوادخ , تفگ  دنهاوخ 

ناگدنب زا  یکدنا  هدـع  (( : 609 ( )) روکـشلا يدابع  نم  لیلقو  : ) دیامرف یم  هدرک  شیاتـس  ار  تیلقا  دنوادخ  سپـس  ما !  يا ه_ش_
.دنارازگ رکش  نم 

.دنا مک  ردقچو  (( : 610  ( )) مه ام  لیلقو  : ) دیامرف یمو 

نادناخ زا  ینمؤم  در  م_ (( : 611  ( )) هّللا یبر  لوقی  ناالجر  نولتقتا  هنامیا  متکی  نوعرف  لآ  نم  نمؤم  لـجر  لاـقو  : ) دـیامرف یمو 
دنوادـخ نم  راگدرورپ  دـیوگ  یم  هکنآ  رطاـخ  هب  دیـشک  یم  ار  يدرم  اـیآ  تفگ  تشاد  یم  هگن  یفخمار  دوخ  ناـمیا  هک  نوعرف 

 . تسا

 . كدنا يدادعت  زج  درواین  نامیا  وا  اب  یسک  یلو  دروآ , نامیا  هک  ار  هک  رهو  (( : 612  ( )) لیلق الا  هعم  نمآ  امو  نمآ  نمو  )

.دنرادن لقع  اهنآرثکا  نولقعی :  مهرثکا ال  دنناد , یمن  اهنآ  رثکا  یلو  نوملعی :  مهرثکا ال  نک  _ لو

(( . 613  )) دنرادن روعش  اهنآ  رثکا  نورعشی :  مهرثکا ال 

 , _ت_ه سارآ اـهنآ  نت  رب  ار  ساـبل  نیرتهبو  هدرب  ماـن  هجو  نیرتـهب  هب  ار  لـقاع  دارفا  نآ  زا  دـع  _د ب_ نواد خ_ ما !  يا ه_ش_
(( : 614  ( )) باب _ لالااو _ لوا الا  رکذی  امو  اریثک  اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  تؤی  نمو  ءاشی  نم  همکحلا  یتؤی  : ) دـیا _ مر م_ي ف_
القع زج  یـسک  چـیهو  تـسا ,  هدرک  يداـیز  هدافتـسا  دروآ  تسدـب  تـمکح  هـک  رهو  دـهد , یم  دـهاوخب  هـک  ره  هـب  ار  تـمکح 

.دنوش یمنرکذتم 

یم دنراوتسا  ملع  رد  هک  يدارفا  (( : 615  ( )) بابلالا اولوا  الا  رکذی  امو  انبر  دنع  نم  لک  هب  انمآ  نولوقی  ملعلا  یف  نوخـسار  _ لاو )
نآ هب  ام  دنیوگ 
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.دوش یمن  رکذتمالقع  زج  یسکو  تسا ,  ام  راگدرورپ  فرط  زا  همه  میدروآ ,  نامیا 

ردو نیمزو  اهنامـسآ  تقلخ  رد  (( : 616  ( )) بابلالا یلوال  تایال  راهنلاو  لیللا  فـالتخاو  ضرـالاو  تاومـسلا  نا ف_ي خ_قل  )
.دراد دوجو  لقع  ناگدنراد  يارب  یئاه  هناشنزورو  بش  دشو  دمآ 

یم هک  یس  ایآ ك_ (( : 617  ( )) بابلالااولوا رکذـتی  امنا  یمعا  وه  نمک  قحلا  کبر  نم  کیلا  لزنا  اـمنا  مل  _م_ن ي_ع_ فا )
یم رکذتم  دنمدرخدارفا  اهنت  دـشاب , یم  انیبان  هک  تسا  یـسک  دـننام  تسا ,  قح  هدـش  لزانوت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  دـناد 

.دنوش

امنا نوملعی  نیذـلاو ال  نوملعی  نیذـلا  يوتـسی  له  لق  هبر  همحر  اوجریو  هرخالا  رذـحی  امئاقو  ادـجاس  لیللا  ءانآ  تناـق  وه  _ن  ما )
باذـعزا هدوب ,  لوغـشم  تعاطا  هب  ماـی  _ قو دوجـس  لاـح  رد  بش  تاـعاس  رد  هک  سک  نآ  اـیو  (( : 618  ( )) بابلالااولوا رکذـتی 

؟  دنتسه يواسم  دنناد  یمن  هک  یئاهنآ  اب  دنناد  یم  هک  اهنآ  ایآ  وگب  تسا ,  راودیما  شراگدرورپ  تمحر  هبو  كانمیب  ترخآ 

.دنوش یم  رکذتم  نادنمدرخ  اهنت  , 

رد ات  میدرک  لزان  وت  رب  هک  یکرابم  باتک  (( : 619  ( )) بابلالا اولوا  رکذتیلو  هتایآ  اوربدـیل  كرابم  کیلا  هانلز  _ نا (ك_ت_با 
.دنوش رکذتم  نادنمدرخو  , دننکربدت نآ  تایآ 

مود تمسق 

_ت ياد _ي ه_ سو هب م_ ام  (( : 620  ( )) بابلالا یلوال  يرکذو  يده  باتکلا  لیئارسا  ینب  انثرواو  يدهلا  یـسوم  انیتآ  دق  _ لو )
 . تسا نادنمدرخ  يارب  رکذتو  تیاده  هک  یباتک  میداد ,  رارق  بات  ثراو ك_ ار  _ل  یئار _ سا ب_ن_ي  هداد , 

ار ناـنمؤم  يروآداـی  هک  نک ,  يروآداـی  (( : 621  ( )) نینمؤملا عـفنت  يرکذـلا  ناـف  رکذو   : ) تسا هدوـمرف  دـنوادخ  نینچ  _م_ هو
 . تسا دنمدوس 

بلق هل  ناک  نمل  يرکذل  کلذ  یف  نا  : ) دیا _ مر دو م_ي ف_ رد ك_ت_با خ_ لا  _د م_ت_ع_ نواد خ_ ما !  يا ه_ش_
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 . تسا لقع  بلق  زا  روظنمو  دراد  بلق  هک  یسک  يارب  تسا  يروآدای  اهنیا  رد  (( : 622 ( ))

 . میداد تمکح  نامقل  هب  امو  (( : 623  ( )) همکحلا نامقل  انیتآ  دقلو  : ) دیامرف یمو 

 . تسا لقعو  یئاناد  ینعم  هب  تمکح  هک 

يو شو ب_ه س_ اب ه_ ناسنا  یـشاب ,  مدرم  نیرت  لقاعات  شاـب ,  نتورف  قح  ربارب  رد  تفگ :  شدـنزرف  هب  ناـمقل  ما !  يا ه_ش_
 . دور _ب ح_ق م_ي  حا ص_

ياوقتو زیهرپ  ایرد  نیا  رد  وت  یتشک  دـیاب  سپ  دـنا , هد  قر ش_ نآ غ_ رد  يدایز  مدرم  هک  تسا  یفرژ  يایرد  ایند  مدـنزر !  ف_
.دشاب ربص  یتشک  ناکسو  ملع  شیامنهار  لقع ,  نآ  يادخان  لکوت ,  شناب  داب  نامیا ,  یتشک  رازبا  , دشاب یهلا 

, دراد _ب_ي  كر يزیچ م_ رهو  تـسا ,  توکــس  ندرکرکف  لـیلدو  ندرک  رکف  لـقع  لـیلد  دراد , یلیلد  يزیچ  ره  ماــشه !  يا 
 . يوش بکترم  تسا  هدرک  یهن  ادخ  ار  هچ  نآ  هک  سب  نیمه  وت  تلاه  ردو ج_ _ت ,  سا _ع  ضاو _ب ع_ق_ل ت_ كر _ مو

, دننک اد ت_ع_ق_ل  هرابرد خ_ هکنآ  يارب  رگم  داتسرفن  شناگدنب  يوس  هب  ار  دوخ  ناگداتسرفو  ایبنا  دنواد  خ_ ما !  يا ه_ش_
تـسا رتلماک  شلقع  هکنآو  دراد , يرتهب  لقع  دـشاب  ادـخ  رما  هب  رتاناد  هکنآو  دراد , يرتهب  تخانـش  دـنک , تباجارتهب  هک  ره  سپ 

.درک دهاوخ  ادیپ  ترخآوایند  رد  يرتالاب  ماقم 

 . ینورد یتجحو  يرهاظ  یتجح  دراد , مدرم  ود ح_ج_ت ب_ر  _د  نواد خ_ ما !  يا ه_ش_

.دشاب یم  لقع  ینورد  تجح  اما  دنشاب , یم   ( ع  ) همئاو ناربمایپ  لماش :  ادخ  ناگداتسرف  يرهاظ ,  تجح 

(( . 624  )) دیابر یمن  ار  وا  ربص  مارحو  , دراد یمن  زاب  رکش  زا  ار  وا  لالح  هک  تسا  یسک  لقاع  ماشه !  يا 

زیچ ار ب_ر س_ه  ه_ر ك_س س_ه چ_ي_ز  ما !  يا ه_ش_
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کیرات ینالوط  ياهوزرآ  اب  ار  رکفت  رو  ك_س_ي ك_ه ن_ تسا :  هدرک  کمک  شیوخ  لـقع  يدوباـنرد  اـیوگ  دزاـس , هریچ 
هک یـسکودرب  نا ب_ زا م_ي_ _ش  يو هدو خ_ نا ب_ي_ه_ اب س_خ_ن_ ار  دوخ  تمکح  ياـه  یئاـبیز  هک  یـسکو  دـیامن ,

نیب زاار  شلقع  ات  هدرک  کمک  دوخ  سفن  ياوه  هب  وا  ایوگ  دزاـس , شوماـخ  شیوخ  ياـه  توهـش  اـب  ار  دوخ  يزومآ  تربع  رون 
 . تسا هدرک  هابت  ار  شیوخ  يایندو  نید  تخاس  دوبان  ار  دوخ  لقع  هک  رهو  دربب ,

ياوه زاو  هدومن  لوغشم  تراگدرورپ  رما  زا  ار  دوخ  بلقوت  هک  یلاح  رد  دنک  ادیپ  شزرا  ادخ  دزن  وت  لمع  هنوگچ  ما !  يا ه_ش_
 . يا هدرک  تعاطا  تلقع  رب  يزوریپ  ياربدوخ  سفن 

نارادت _ سودو ایند  لها  دنک  لقعت  ادخ  هرابرد  هک  ره  سپ  تسا ,  لقع  تردق  تمالع  ییاهنت  ص_ب_ر ب_ر  ما ,  يا ه_ش_
هدوب رقف  رد  وا  يزاین  یب  ییاهنترد ,  وا  رای  تشحو ,  رد  وا  سنوم  ادـخ  ددـنبب , لد  تسا  ادـخ  دزن  هچنآ  هبو  هتفگ ,  كرت  ار  اـهنآ 

.دنادرگ یم  ریزعار  وا  هریشعو  لها  نتشاد  نودبو 

رد _ت  _عا طو تـسین ,  ادـخ  تعاـط  رد  زج  یتاـجن  هار  چـیهو  تـسا ,  هدـش  رارق  رب  دـنوادخ  تعاـطا  يارب  قـح  ما !  يا ه_ش_
ملع تخانـشو  تسا  ینابر  ملاع  دزن  هک  تسا  نآ  ملعو  تسا ,  لقع  رد  يریگداـیو  يریگدا ,  _ يرد ع_ل_م  هدو ,  ع_ل_م ب_

 . تسا رسیم  لقع  اب  اهنت 

 . تسا دودرم  لهجو  يوه  لها  زا  ناوارف  لمعو  دوش , یمربارب  دنچ  مهو  هدوب  لوبقم  مه  ملاع ,  زا  كدنا  لمع  ماش !  يا ه_

هچ رگا  دوشن  یضار  كدنا  تمکح  هب  یلو  دشاب , تمکح  اب  رگا  تسا  یضار  ایند  عاتم  نیرتمک  هب  لقاع  ماشه !  يا 
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 . تسا هدیدرگ  روآدوس  اهنآ  تراجت  هک  تسا  ور  نیا  زاو  , دشاب هتشاد  ار  ایند 

بجاو هانگ  كرت  یلو  تسا  تلیـضف  ایند  كرتو   , ناهانگ هب  دـسر  هچ  هدرک  كرت  ار  ایند  هدوهیب  ياهراک  ـالق  ع_ ما !  يا ه_ش_
.دشاب یم 

هدر ها ك_ ترخآ ن_گ_ هبو  دـیاین , تسد  هب  تمحزاـب  زج  اـیند  هک  تسناد  هدرک  هاـگن  نآ  لـهاو  اـیند  هب  لـقاع  ماـش !  يا ه_
.درک باختنا  ار  ود  نآ  نیرترادیاپ  تمحز  اب  اذلو  دیاین , تسدب  تمحز  ابز  تر ن_ي_ز ج_ _ خآ _س_ت  ناد

_ت سا ناــهاوخ  اــیند  هـک  دنتــسناد  اــهنآاریز  دــندش  دــنمقالع  ترخآ  هـبو  هدــیزرو  دــهز  اــیند  هــب  ــالق  ع_ ما !  يا ه_ش_
ات _ت_ه  ساو _ خار وا  ایند  دهاوخب  ار  ترخآ  هک  ره  هدـش ,  هتـساوخو  تسا  ناهاوخزی  تر ن_ _ خآ هد ,  _ت_ه ش_ ساو _ خو

مهو هدومن  دساف  ار  شیایند  مه  دـسر , ارف  وا  گرمو  هتـساوخ  ار  وا  ترخآدـهاوخب  ار  ایند  هک  رهو  دریگب , ایند  زا  ار  دوخ  قزر  وا 
.ار شترخآ 

دیاـب _د , هاو ار خ_ نید  رد  تمالـسو  دـسحزا , رود  هـب  ار  بـلق  شمارآ  یئاراد ,  نودـب  ار  يزاـین  یب  ه_ر ك_ه  ما !  يا ه_ش_
هب دش  لقاع  هک  ره  ار  _ يز _د, لماک ن_م_يا ار  شلقع  ات  دهاوخب  ادخ  زا  دنک , بلط  لاعتم  يادخ  زا  هناعضاخ  ار  دوخ  هتـساوخ 
هب هک  رهو  ددرگ , زاین  یب  ار  وا  _ت ك_ن_د  هچنآ ك_ف_يا هب  دش  عناق  هکرهو  دوش , یم  عناق  دـنک  شتیافک  هک  هزادـنا  نآ 

.دیسر دهاوخن  يزاین  یب  هب  هاگ  چیه  دشن  عناق  دوخ  تیافکرادقم 

یم رب  یتسپو  يروک  هبو  دزغل  یم  اهلد  هک  دنتـسناد  یتقواهنآ  هک  دنک  یم  تیاکح  راکوکین  موق  کی  هرابرد  دنوادخ  ماش !  يا ه_
ياهلد اراگدرورپ , (( : 625  ( )) همحر کندل  نم  انل  بهو  انتیده  ذا  دعب  انبولق  غزت  ان ال  _ بر : ) دنتفگ نینچ  ددرگ 
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 . شخبب تمحر  ام  هب  دوخدزن  زاو  نازغلم ,  يدرک  نامتیاده  هکنآ  زا  سپ  ار  ام 

ددنبب لد  یتخانش  دناوت ب_ر  یمن  درکن  لقعت  ادخ  هرابرد  هک  رهو  دوب , دهاوخن  سرت  ادخ  دنکن  لقعت  ادخ  هرابرد  هکنآ  عقاو  رد 
هدننک قیدـصت  شنخـس  هکنآ  رگم  ددرگن  نینچ  سک  چـیهو  دـبایب , دوخ  بلق  رد  ار  نآ  تقیقحو  هدوب  مدـق  تباث  تریـصبرد  هک 

 . دشاب شرهاظ  اب  قفاوم  شناهنو  شلمع 

 . نآ زا  ییایوگ  رهاظ  اب  رگم  دنک  یمن  تلالد  لقع  یفخم  ناهن  رب  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  اریز 

لــقعو ك_س_ي دــنا , هدرکن  تداــبع  لــقعزا  رتـهب  يزیچ  اــب  ار  دــنوادخ  تـفگ :  یم  ع )   ) نینمؤـملاری _ ما ما !  يا ه_ش_
وا زا  حالصوری  دیما خ_ دنزن , رس  وا  زا  كرـشو  رفک  دشاب : وا  رد  فلتخم  تیـصاخدنچ  _ك_ه  نآ دو ت_ا  _ل ن_ش_ ما ك_

, دشاب زاین  هزادنا  هب  _ي_ا  ند زا  وا  س_ه_م  دنزن , رس  وا  زا  هدوهیب  نخس  , دشخبب تسا  هنوؤم  رب  دئاز  شا  یئاراد  زا  هچ  نآ  دشاب ,
وا دزن  عضاوت  ادخ , نودب  تزع  زا  تسا  رت  بوبحم  تلذ  اب  ماوت  ندوب  ادخ  اب  وا  يارب  دوشن , ریـس  ملع  يریگارف  زا  شرمع  لوطرد 
مک ار  دوخ  ناوارف  يراـکوکی  _ نودا _ يز ار  نار  _گ_ يد يرا  _ كو كد ن_ي_ك_ _ نا تسا  ندـش  فورعم  زا  رت  بوبحم 

.اهیکین ساسا  تسا  نیاو  دنیب , یم  رت  نییاپ  همه  زا  ار  دوخو  رتهب  شدوخ  زا  ار  مدرم  همه  درامش , یم 

.دهاوخ نینچ  وا  سفن  ياوه  دنچ  ره  دیوگ  یمن  غورد  لقاع  ماشه !  يا 

_ت سا مدرم ك_س_ي  نیرت  شزرا  اب  درادن , تورم  درادن  لقع  هک  رهو  درادن , نید  درادن  تورم  ه_ر ك_ه  ما !  يا ه_ش_
سپ تسین ,  تشهب  زج  يزیچ  امش  ياهندب  ياهب  عقاو  ردو  دنیبن , _م_ن_د  شزرادو يار خ_ ار ب_ _ي_ا  ند ك_ه 
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.دیشورفن يرگید  زیچ  هب  ار  اهنآ 

, دـهد باوج  دوش  لاؤس  وا  زا  رگا  دـشاب : وا  رد  تیـصاخ  هس  هک  تسا  نیا  لقاع  تمالع  تفگ :  یم  ع )   ) نینمؤملاریما ماشه !  يا 
نآ رد  دوخ  لها  حالـص  هک  دهد  یم  يرظن  هشیمهو  دـیآ , نخـس  هب  وا  دنـشاب  ناوتان  زا س_خ_ن گ_ف_ت_ن  نارگید  رگا 

 . تسا قمحا  دشاب  هتشادن  ار  تیصاخ  هس  نیا  زا  کی  چیه  یسک  رگاو   , تسا

ره سپ  دشاب , وا  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  تیصاخ  هس  نیا  هکنآرگم  دنیشن  یمن  سلجم  ردص  رد  یسک  دیوگ : یم  ع )   ) نینمؤملاری _ ما
 . تسا قمحا  دنیشنب  سلجم  ردص  ردو  هدوبن  وا  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  سک 

هچ نآ  لها  ادخ , لوسر  دـنزرف  يا  دـنتفگ : دـیهاوخب , شلها  زا  ار  نآ  دـیتشاد , یتجاح  رگا  تسا :  هتفگ  ع )   ) یلع نب  ح_س_ن 
؟  دنتسه یناسک 

نادنمدرخ اهنت  (( : 626  ( )) بابلالا اولوا  رکذـتیامنا   : ) تسا هدرک  دای  هنوگنیا  دوخ  باتک  رد  دـنوادخ  هک  اه  _ نآ گ_ف_ت : 
.دنوش یم  رکذتم 

.دنا لقع  ناگدنراد  نامه  بابلالا  اولوا  تفگ :  سپس 

, دراد یم  او  يراــــکوکین  هـــب  ار  ناــــسنا  حــــلاص  دارفا  ینیــــشنمه  دــــیوگ : یم  زین  ع )   ) نـــی _ح_س_ لا ع_ل_ي ب_ن 
هب تــسا ,  تزع  لاـــمک  لداـــع  رما  ياـــیلوا  زا  تعاـــطا  , دـــنک یم  داـــیز  ار  بادآ ع_ل_م_ا ع_ق_ل  ير  _ي_ گار ف_

يراددو _ خو (( , 627  )) تسا تمعن  قح  يادا  هدـننک  تروشم  یئامنهار  تسا ,  تورم  ما  تور ت_م_ ير ث_ _ي_ گرا ك_
 . تشاد دهاوخ  لابندب  ار  هدنیآو  لاح  رد  ندب ,  شمارآو  یتحارو  هدوب  لقع  لامک  نارگید  رازآو  تیذا  زا 

ار وا  دسرت  یم  هک  یسک  زاو  دیوگ , یمن  نخسدنک  بیذکت  ار  وا  هک  دور  یم  نآ  میب  هک  یسک  اب  _ل  قا ع_ ما !  يا ه_ش_
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دریگ هدیدان  ار  وا  دیما  هک  یـسک  هبو  دوش , یمن  هدامآ  درادـن  ار  شا  یئاناوت  هک  يراک  ماجنا  ياربو  دـهاوخ , یمن  يزیچ  دـنک  در 
مادقا راک  نآ  رب  تروصنیا  رد  دهدب  تسد  زا  نآ  ماجنا  زا  یناوتان  لیلد  هب  يراک  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  میبرگاو  دوش , یمن  راودـیما 

(( 628  )) دنک یمن 

 . دشاب یم  ع )   ) تیب لها  بتکمرد  نآ  هاگیاجو  لقع  تیمها  هدنهدناشن  هک  رگید  تیاور  _ا  هد _ صو

_ه_ي لا هیطع  کـی  لـقع  اذـلو  دروآ , یم  تسدـب  ار  ءایـشا  قیاـقح  نآ  هطـساو  هب  ناـسنا  هـک  تـسا  یهلا  رو  نا ن_ لـقع ه_م_
لقع اه  _ نآ _ن_د , يو هفـسالف گ_ هک  هنوگنآ  دوش , لقتنم  لعف  هب  توق  زا  هک  دشاب  ناسنا  رد  یتاذ  يرما  هکنیا  _ت ن_ه  سا

تـسدب يرور  رو ض_ _ ما زاار  يروئ ه_ا  دـناوت ت_ یم  نآ  هطـساو  هب  ناسنا  هک  دـنا  هدرک  فیرعت  ناـسنارد  ییورین  ناونع  هب  ار 
 . ره م_ت_غ_ي_ر ندوب  ثداحایو  نیضیقن ,  عامتجا  ندوب  لاحم  دننام  دروآ 

زا يا  هبترم  لـقعو  تسا ,  هدیـسر  لـقع  هلحرم  هب  عقاو  رد  دروآ , تسدـب  تایرورـض  نیا  زا  ار  اـه  يروئت  دـناوتب  ناـسنا  هاـگر  ه_
.دوش یم  لقع  , دسرب لامک  هب  سفن  هاگره  ینعی  تسا ,  سفن  بتارم 

 . می _ ما تالوقعم ن_ ار  اهنآ  هاگنآ  میدرک  لصتم  تایرورض  هب  هطساو  تسیب  اب  ولو  ار  اه  يریگ  هجی  _ت_ي ن_ت_ قو

يرو ك_ه س_ر _ نزاو هدو  لوقعمو ن_م_ مولعم  مرگرس  ار  دوخ  دندرک , طولخم  مولعم  اب  ار  ملعو  لوقعم  اب  ار  لقع  اهنآ  یلو 
نآ طسوت  هک  يرون  نآ  دوخ  نادجو  اب  ام  اریز  تسا ,  یعقاو  یهارمگ  نامه  نیاو  دنتشگ , لفاغ  تسا  ءایشا  لقعتو  يریگارف  اشنم 

کی نآ  تسا ,  تامولعم  تاذو  ام  تاذزا  جراخ  هک  مینیب  یم  تخانش ,  ناوت  یم  ار  ءایشا  قئاقح 
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مایا رد  لقع  نیا  تسا  اـجکالاو  میروآ ,  یم  تسدـب  ار  ءایـشا  قیا  _ق_ حو هداد  میلعت  ار  دوخ  نآ  طـسوت  هک  تسا  یهلا  تمحرم 
.دوبن ندش  ادج  لباق  رگید  , دوب یتاذ  رگا  هک  دنناد  یم  همهو  یکدوک , 

زا ش_ك_م ار  امــــش  دـــنوادخو  (( : 629 ( )) ائیــش نوـملعت  ـال  مکتاـهما  نوـطب  نـم  مـکجرخا  هـّللاو  : ) دــیامرف یم  دــنوادخ 
دیتسناد یمن  يزیچ  هکیلاحرد  درک  جرا  نا خ_ _ت_ ناردا م_

زا کی  چیه  هک  تسا  يرگنـشور  رون  ود  ملعو  لقع  هک  دنامهف  یم  ام  هبو  دزاس , یم  ملعو  لقع  تیعقاو  هجوتمار  ام  اقیقد  هیآ  نیا 
ار ود  نیا  هک  مینک  فارتعا  دیاب  سپ  میا  هدـش  ملعو  لقع  ياراد  نونکا  یلو  هتـشادن  ار  اهنآ  میدـش  دـلوتم  ردام  زا  یتقو ك_ه  ام 

 . میتشاد یمار  نآ  یکدوک  زا  دیاب  دوب  ام  زا  رگا  اریز  هداد ,  ام  هب  ادخ 

نیا لد  ردو  هتفر  رانک  هدرپ  نآ  دسرب , نانز  ای  نادرم  دح  هب  هچب  هاگره  دنک : یم  دـیکاتو  نایب  هنوگنیا  ار  تقیقح  نیا  (ص )  ربمایپ
 . دهدزیمت دب  زا  ار  بوخو  بحتسم  زا  ار  بجاو  دناوت  یم  هک  دوش  یم  دراو  يرون  ناسنا 

موس تمسق 

 . تسا هناخ  هب  تبسن  غارچ  دننام  بلق  هب  تبسن  لقع  تیعقوم  تقیقح ,  رد 

سپ _ت ,  سا اـطخ  زا  موصعمو  یهلا  يرون  یحو  هک  ناـنچمه  اـطخ , زا  موـصعمو  یهلا  تسا  يروـن  لـقع  _ن  يار _ ب_ن_با
رارق ثیدـحو  نآرق  رد  ار  مودرونو  ناسنا  رد  ار  لوا  رون  دـنوادخ  دـنا , غارچ  کی  زا  رون  ود  اهنآ  هکلب   , تسین اهنآ  نایم  یفـالتخا 

.دننک یم  قیدصتو  لیمکت  ار  رگیدکی  اهنآ  يود  رهو  هداد 

_ت يرو _ ما فیـصوت م_ رد  ع )   ) نینمؤملاریما هک  هنوگناـمه  تسا ,  نتخیگنارب  هطبار  یحوو ,  نا ع_ق_ل  _ط_ه م_ي_ بار
ات دیوگ : یم  ایب  _ نا
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دوجو یحوو  لقع  نایم  یئادـج  چـیه  تسا  مئاق  رکذ  روحم  رب  هک  نآرق  ندوب  ینالقع  لصا  ربانب  سپ  دـنزیگناربار  اـهلقع  قاـمعا 
 . درادن

, دـسر یم  فدـه  هبودوـش  یم  دـییات  دــنک , یم  _د  شر _د , شرور م_ي ي_با یهلا پ_ یحو  اـب  هـک  تـسا  نآ  میلــس  لـقع 
.دشاب ینید  فراعم  فشک  يارب  یتسرد  رایعم  دناوت  یم  دشاب  یحو  تریصب  شیامنهار  هک  یلقع  نیاربانبو 

.دش اهنآ  نایم  بهاذم  شیادیپو  نیملسم  فالتخا  بجوم  مهم  تقیقح  نیاو 

لیوات نایم  دـندرک  یعـس  هرعاشاو  هتفر  لیوات  لاـبند  هب  هلزتعم  , دـندرک هیکت  نوتم  رهاـظ  رب  يرکف ,  دومج  لـیلد  هب  ثیدـح  _ل  ها
اب هک  دـندرک  _ا  عدا هدو ,  _ت_خ_با ن_م_ نا دوخ  يارب  ادـخ  هار  فالخ  یهار  هفـسالف  اما  دـننک , عمج  نوتم  رهاظ  هب  لمعو 

 . دیسر قیاقح  هب  ناوت  یم  یناسنا  يورین 

.دندیسرن تیعقاو  هب  اه  هورگ  نیا  زا  کی  چیه  یلو 

ك_س_ي ك_ه درادـن , یلیلد  نآ ,  هب  لمع  كرتو  لقع  راکنا  هک  تفگ  دـیاب  تسا ,  هلبانح  هرابرد  نو س_خ_ن  لا چ_ ح_
یتایاور هب  اهنآ  دـنی , ار م_ي ب_ ناسنا  ترطفو  لقع  فلاخمو  ضیقنو  دـض  دـیاقع  نآ  دـنک  هعلاـطم  ار  ناـیلبن  ك_ت_ب ح_

اب یتواـفت  نادـنچ  اـهنآ  دـیاقع  هک  دـسر  یم  رظن  هب  اذـلو  دـنک , یم  حرطم  ار  ناحبـس  دـنوادخ  میـسجتو  هیبـشت  هک  دـنراد  ناـمیا 
.دش ادیپ  باتک  لها  دیاقع  رگیدو  ربج  ادخ , تیؤر   , هیبشت میسجت ,  بهاذم  اهنآ  نایمو  درادن , سوجمو  يراصن  دوهیدیاقع ,

ار _ث  يد دا ح_ _ن_ ساو هدومنن  تقد  ثیداحا  موهفم  رداهنآ  تسا ,  ثیداحا  اب  تسردان  دروخرب  زرط  هب  اهنیا  همه  تشگزابو 
.دندروآ یم  نامیا  نآ  هب  دنهد  قیبطت  لقعو  نآرق  اب  ار  ثیداحا  هکنآ  نودب  اهنآ  , دنا هدرکن  یسرر  ب_

ثیدح نایوار  هک  يراثآو  رابخا  رهاظ  هب  هک  دندیسر  ییاج  هب  هنایماع  رد ت_ق_ل_ي_د  _ه_ا  نآ
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_ك_ه نآ ایو  دشاب  یگتخاسو  یلعج  دنـس , نودب  ای , دسرن  موصعم  هبرابخا  نیا  دنچ  ره  دـندرک  یم  لمع  دـنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ 
 ... . هر _ي_ غو بهو  بعک ,  ياه  تیاوردننام  دشاب  تایلیئارسا  زا  ای  بیرغو  بیجع  لوبق ,  _ل  غ_ي_ر ق_با ذا , ش_

دنـشاب یم  یلقع  ین  لئاسمو ي_ق_ي_ سح  تاکاردا  عرـش ,  نوتم  ءزج  هک  یعطق  ییاه  تیاور  اب  تاـیاور  نیا  _ر چ_ن_د  هو
(( 630  )) ....دنیوگ قساف  دیامن  تفلاخم  اهنآ  اب  ار  هک  رهو  هتسناد  رفاکدوش  تایاور  نیا  رکنم  ار  هک  ره  نانآ  دشاب , هتشاد  ضراعت 

.

یتایلیئارـساو یلعج  ثیدح  نارازه  راتفرگ  یمالـسا  دـیاقع  انئمطم  دـشاب , هنوگن  _ يا _ث  يدا _ حا درو ب_ا  _ر ب_ر خ_ گاو
 . تسا هدش  نیملسم  تادقتعم  دراو  دوهیطسوت  هک  دش  دهاوخ 

_يا ب_ي عدا کـی  اـهنت  دـنارفاک  اـی  هارمگ  نارگیدو  هدوـب  تنـسو  باـتک  وریپ  دوـخ  هک  دـننک  یم  اـعدا  هلباـنح  هکن  _ يا _ا  ما
تـسا نیا  رد  فالتخا  _ي  لو دـنراد , نآ  هب  لمعو  تنـس  تیجح  هب  رارقا  نیملـسم  همه  اریز  تسا  لی  _ لد نود  _ بو _ه  پ_يا
ثیدح دوخ  ای  هتـشاد  دامت  _ عا نآ  هکنآ ب_ه س_ن_د  نودب  دنراد , نامیا  هدش  تیاور  ص )   ) هّللا لوسر  زا  هچنآ  هب  هلبانح  هک 
هبزحو ثیدـحلا  لها  نم  تلق  ناو  دـیوگ : یم  يرـشخمز  هک  هنوگنامه  دنـشاب , هتـشاد  یهاگآ  نآ  میهاـفم  هب  تبـسنو  هدـیمهف  ار 

یم هن  هک  تسا  يزبدننام  وا  هک  تفگ  دنهاوخ  منک ,  دادملق  ثید  _ل ح_ ها زا  ار  دو  _ر خ_ گا مهفیو  يردی  سیل  سیت  نولوقی 
.دراد روعش  هنو  دناد 

شتآ وا  هاـگیاج  دـیوگ , غورد  نم  هیلع  هک  ره  راـنلا : نم  هدـعقم  اوبتیلف  ادـمعتم  یلع  بذـک  نم  تسا :  هدومرف  ص )   ) هّللا لوـسر 
 . تسا

مال _ سا هبو  ربمایپ  هب  نید  نانمشد  هک  دهد  یم  ناشن  راکشآ  روط  هب  ثیدح  نیا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


یقطنمو یملع  ياه  شور  عبات  ثیدـح  هعلاطم  دـیاب  نیاربانب.دزاس  یم  فرحنم  ار  نید  دـیاقع  هک  داد  دـنهاوخ  اوران  ییاه  تبـسن 
 . دنا هدرک  لمع  نایلبنح  هک  هنوگنآ  هن  , دشاب

ای دشاب  نآرق  قفاوم  لوقعمریغ ,  ای  دشاب  لوقعم  ثیدـح  نیا  هاوخ  دـنراد , نامیا  دراد  دوجو  اهباتک  نتم  رد  هک  یثیدـح  ره  هب  اهنآ 
 . نآ فلاخم 

هدرک رواب  ار  نآ   , مینک یم  تیاور  دـنا  هدرک  لقنو  هدیـسر  ام  هب  هک  هنوگنامه  ار  ثید  ح_ دـسیون : یم  دوخ  هلاـسر  رد  لـبنح  نبا 
(( . 631  )) تسا هدیسرام  هب  هک  تسا  نامه  تیعقاو  هک  میناد  یمو 

 ( لـبنح نب  دـمحا   ) هّللادـبع وـبا  زا  تسا :  هدرک  تیاور  نینچ  یلبنح  کـی  هک  داد  ربـخ  نم  هب  یـسیع  نب  یلع  _د : يو م_ي گ_
ياپ ادخ  دوش , یم  هدید  ادخ  هکنیاو  ,] دوش یم  لزان  ایند  نامسآ  هب  بش  ره  لاعتم  دنوادخ  دیوگ  یم  هک  مدیـسرپ  یثیداحا  هرابرد 

یم هن  مینک  یم  قیدـصتو  هتـشاد  ناـمیا  ثیداـحا  نیا  هب  تفگ :  هّللادـبع  وبا  ثیداـحا ,  نیا  لاـثماو  [, دراذـگ یم  نیمز  رب  ار  دوـخ 
؟  دراد ینعم  هچ  هنو  هنوگچ  میئوگ 

چیهو تسا ,  نینچ  ثیدـح  يانعم  هک  میئوگ  یمنو  مینک  یمن  فرحنم  لیوات  اب  ار  اهنآو  میهد  یمن  لکـش  ثیداحا  هب  هکنیا  ینعی 
(( . 632  )) مینک یمندر  ار  یثیدح 

 . دنریذپ یم  ار  همهو  هدرکن  در  ار  يزیچ  ثیدح ,  اب  دروخرب  رد  اهنآ  شور  تسا  نیا 

 , تسا هیبشتو  میـسجت  نتفریذـپ  ینعم  هب  تسرد  ثیداحا  نیا  دـنتفریذپ  اریز   , تسا روآ  هدـنخ  رایـسب  نانآ  طـبر  یب  ياـه  هیجوتو 
 . تسا مسج  ياراد  لاعتم  يادخ  هک  دنادقتعمدنراد  مان  هیوشح  هک  اهنآ  زا  یضعب  هکنیا  یتح 

دنا هیبشت  هب  لئاق  هک  ییاه  يوشح  اما  دیوگ : یم  یناتسر  ش_ه_
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دنیوگ یم  اه  _ نآ _د , نراذ _ گوا ند  _ت ب_ه ب_ سدو هدر  _ح_ه ك_ فا ناشراگدرورپ م_ص_ اـب  هک  دـنا  هتـسنادزیاج 
(( . 633  )) دننک هقناعمادخ  اب  ترخآو  ایند  رد  دنناوت  یم  دندیسر  صالخا  دح  هب  ششوکو  تضایر  رد  رگا  صلخم  ناناملسم  هک 

میسجت ثیداحا  زا  ییاه  هنومن 

لوا تمسق 

زا دیحوتلا  باتکو  هدوب  لبنح  نب  دمحا  شردـپ  زا  هّللادـبع  ياه  تیاور  هک  هنـسلا  باتک  تایاور  زا  يدادـعت  هنومن ,  ناونع  ب_ه 
 ( ص  ) هّللا لوسر  دـیوگ : یم  هدرک  لقن  دنـس  اـب  ار  تیاور  نیا  دـمحا  نب  هّللادـبع   _ 1 مینک :  یم  حرطمو  باـختنا  ار  همیزخ  نـبا 

رگم هـّللا ,  لوـسر  اـی  مـتفگ :  ددـنخ , یم  رگید  یــضعب  برقتو  ناگدــنب  یــضع  يد ب_ _ي_ ما زا ن_ا  اـم  راـگدرورپ  دوـمرف :
(( . 634  )) دنام میهاوخن  بیصن  یب  نادنخ  راگدرورپ  ریخ  زا  متفگ :  يرآ ,  تفگ :  ددن , راگدرورپ ه_م م_ي خ_

.ددنخ یم  لاعتم  يادخ  هک  دهد  یم  ناشن  هک  یتایاور  رگیدو 

 ... . مدناوخ مردپ  يارب  یتیاور  تفگ :  هّللادبع   _ 2

, دـنوش یم  هتفرگ  توقای  کـی  زا  حاورا  دـنیوگ : یم  _ه_ا  نآ _ن_ك_ه  يا رب  ینبم  درک , لـقن  ریبج  نب  دیعـسات  ار  دانـسا  سپس 
؟  هن ای  تسا  خر  توقای س_ نآ  تفگ  هک  مناد  یمن  یلو 

 . _ت سا زا ط_ال  نآ  هتشونو  هدوب  درمز  کی  زا  اهنآ  تسا :  هتفگ  ریبج  نب  دیعس  هک  میوگ  یم  نمو 

(( . 635  )) دنونش یم  نتشون  ماگنه  ار  ملق  تکرح  يادص  اهنامسآ  لهاو  هتشون  ار  نآدوخ  تسد  هب  نمحر  يادخ  هک 

 ... . تسا هدرک  تیاور  مردپ  تفگ :   _ 3

تاروت دوخ  تسداب  دوب  هداد  هیک  گرز ت_ کی س_ن_گ ب_ هب  رمک  اب  هک  یلاح  رد  دـنوادخ   : تفگ هک  اطع  وبا  زا  دنـس  اب 
يادص یسوم   , تشون حاولا  رد  دیراورم  اب  یسوم  يارب  ار 
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(( . 636  )) تشادن دوجو  باجحزج  يزیچ  ادخو  وا  نایم  دینش , یم  ار  ملق  تکرح 

؟  دوش یم  هدیمهف  تایاور  نیا  زا  راکشآ  هیبشتو  میسجت  زج  _ا  يآ

 , تسا هتفگ  غورد  دروآ  یمن  دوخ  روصتو  لیخت  رد  ار  راگدرورپ  _ا ك_ن_د ك_ه  عداو هتـشاد  نامیا  ثیداحا  نیا  هب  سکره 
.دننک یم  مهوتو  روصت  ار  ادخ  اهنآ 

هراـبرد دنتـسه ب_ح_ث_ي  هلباـنح  دـئاقع  هدـنهد  همادا  یعیبـط  روـط  هب  هک  تیباـهو  خویـش  زا  یکیو  مردارب  نا  يزور م_ي_
دیاقع نیا  داسف  _ب_تا  ثارد اه س_ع_ي  شور  مامت  ابو  هتـسناد  هزنم  تافـص  نیا  زا  ار  ادـخ  مردارب   , تفرگ رد  یهلا  تافص 
تباث تافـص  نیا  ناحبـس  يادـخ  يارب  يوحن  هب  رگا  درک : حرطم  ار  لاؤس  نیا  مردارب  نایاپ  رد  تشادـن ,  يا  هدـیاف  یلو  تشاد , 

 ... . ود چ_ش_م ود پ_ا , تسد ,  ود  تروص ,  ادخ  هک  ددرگ  مولعمو  دوش ,

؟  دنک لیختو  روص  _ تار ادخ  دناوت  یمن  ناسنا  ایآ  دراد , دنا  لئاق  ناشراگدرورپ  يارب  هک  یتافص  _گ_ر  يدو

 . تسا لیختو  روصت  رد  هشیمه  فیصوت ,  زا  دعب  ناسنا  سفن  اریز  درک  دهاوخ  لیخت  ار  وا  امتح  هکلب 

یلو ینک  روصتو  لیخت  ار  ادـخ  یناوت  یم  تفگوا :  تسا ,  ریوصتو  میـسجت  رد  وا  لماک  هدـیقع  هدـنهد  ناـشن  یباـهو  نآ  باوج 
لیخت ار  تب  هکنآ  ای  ینک ,  شتدابعو  هتشاذگ  دوخ  يولج  ار  یتب  هک  دنکیم  قرف  هچ  تفگ :  مردار  ب_ یهدربخ !!....  وا  زا  دیابن 

؟  يزادرپب نآ  تدابع  هبو  هدرک 

یمن فصتم  تافـص  نیا  هب  ار  وا  یلو  دنروآ  یم  نامیاادخ  هب  دنک , هایـس  ار  اهنآ  يور  ادخ  تسا ,  نایـضفار  مالک  نیا  تف :  گ_
.درادن دوجو  هک  دنتسرپ  یم  ار  ییادخاهنآ  سپ  دننک ,

قح يادخ  مردار گ_ف_ت :  ب_
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هنودوش تسرد  وا  يارب  ییاج  اب ك_ج_ا گ_ف_ت_ن  هن  دنسر , یمن  وا  هب  ناگدیدو  هتشادن  هطاحا  وا  رب  اهلقع  هک  تسا  نآ 
هداد اـج  اـجک  هب  هک  تسا  وا  اریز  هنوگچ ,  هنو  تفگ  دـیابارچ  هن  وا  هرا  _ برد دوش , حرطم  یگنوگچ  وا  يارب  نتفگ ,  هنوگچ  اـب 

روصت هک  ار  هچنآو  تسا ,  ادـخ  نامه  ینک  روصت  یناوت  یمن  هک  ار  هچنآ  سپ  تسا ,  هد  یگنوگچ ب_خ_ش_ي_ هنوگچ  هبو 
قدا یف  هوـمتروصت  اـم  لـک  مـیا :  هتفرگداــی  ینخــس  هنوـگنیا  ع )   ) تـیب لــها  _ه  مـئا زا  م_ا  _ت ,  سا قو  ینک م_خ_ل_ یم 
یقو دیا م_خ_ل_ هدرک  روصتدوخ  یناعم  نیرت  قیقد  هب  هک  ار  هچنآ  مکیلا :  دودرم  مکلثم ,  قولخ  _ي_ه ف_ه_و م_ نا م_ع_

 . تسا وا  تخانش  زا  یناوتان  رد  ادخ  تخانش  لامک  سپ  ددرگ , یمرب  امش  يوس  هبو  ناتدوخ ,  دننام  تسا 

 . سبو مینک  یم  لوبق  هتفریذپ  شدوخ  يارب  وا  هک  ار  هچنآ  ادخ  يارب  ام  داد : باوج  مشخ  اب  وا 

تـش _گ_ نا  ) رـصنخ ناتـشگنا  نیا  زاو  داب , اـهنآرب  ادـخ  تنعل  دـنا , هتخاـس  تشگنا  لاـعتم  يادـخ  يارب  هنوگچ  دـینی  ب_ب_
 . دنا لئاق  لصافم  ادخ  رب  هانپ  تشگنا  نآ  ياربو  هدرک  صخشم  ار  کچوک ) 

 : تفگ ص )   ) هّللا لوـسر  دـیوگ : یم  هدرک  تیاور  کـلام  نب  سنا  هب  شدانـسا  اـب  دـیحوت  باـتک  رد  همیزخ  نـبا  هـک  هنوگناـمه 
_ت فر _ گار نآ  لصفم  کیو  هدرب  الاب  ار  دوخ  کچوک  تشگنا  دش , یلجتم  هوک  يارب  یسوم  را  _ گدرور _ت_ي پ_ قو

؟  ینک یم  لقنار  تیاور  نیا  ایآ  تفگ :  وا  هب  دیمح  دیشاپ , مه  زا  هوک  هاگنآ  , 

؟  منکن لقن  ار  نآ  ییوگ  یموت  لاحو  هدرک  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  سنا  ار  نآ  تفگ : 

_ن با (( 637 ))

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 305 

http://www.ghaemiyeh.com


یت _ قو دو : _ مر ف_ (ص )  ربماـیپ هک  دـیوگ  یم  سنا ,  هب  نآ  دانـسا  اـب  هدرک ,  تیاور  ار  ربـخ  نیا  دـننام  شردـپ  زا  لـب  ح_ن_
 ... . تفگ هنوگنیا  درک  یلجت  هوک  يارب  یسوم  يادخ 

(( . 638  )) درک لقن  ار  هیضق  نآو  درک  هراشا  دوخ  کچوک  تشگنا  ابو 

؟  يریگ یم  هجیتن  هچ  نخس  نیا  زا  وت  درخ , اب  هدنناوخ  يا 

هک دنتف  _ گو هتفرگ  ار  کچوک  تشگنا  ناتـشگنا  نایم  زاو  تشگنا ,  تسد  ياربو  هد  لئا ش_ _ت_ي ق_ سد اد  يار خ_ ب_
 . ...دراد لصفم  شکچوک  تشگنا 

 . مینک لماک  امش  يارب  ار  هرظنم  ات  دیوش  فقوتم  اج  نیمه  !!! 

یم رمع  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  دانـسا  رکذ  زا  سپو   .... تفگ مردپ  دیوگ  هّللادـبع  دـندش , لئاق  هنیـسو  وزاب  ود  دـنواد  يار خ_ ب_
(( . 639  )) دندش هتخاس  ادخ  هنیسو  وزاب  ودرون  زا  هکئالم  دیوگ :

ادخ ياهعارذ  زا  تسا  عارذ  ود  یس و  رفاک  تسوپ  یتفلک  تفگ :  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  هریرهوبا  هب  دانـسا  _ا  بو
(( . 640  )) تسا نینچ  زین  وا  نادندو  ادخ ) يوزاب  ربارب  ودو  یس  هزادنا  هب  )

 , تسا یـصخشم  هزادـنا  ياراد  ادـخ  يوزاب  ود  هک  تفرگ  هجیتن  ثیدـح  نیا  زا  ناوت  یم  نینچمه  وزابو , هنیـس  نتـشاد  رب  هوـالع 
.دشاب لوط  دحاو  دناوت  یمنالاو 

.دنتسه زین  اپ  هب  لئاق  ادخ  يارب  هکلب  هدرکن ,  افتکا  مه  نیا  هب  اهنآ 

شتآ رد  تفگ :  ص )   ) هّللا لوسر  دـیوگ : یم  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  شدانـسا  اب  لبنح  نب  دـم  _ حا هّللاد ب_ن  ع_ب_
شتآ يور  ار  شمدـق  ای  شیاپادـخ  هکنآ  ات  دراد  همادا  راک  نیا  تسه ,  یـسک  مه  زاب  اـیآ  دـیوگ : یم  شتآ  دـنوش , یم  هتخادـنا 

(( . 641  )) تسا یفاک  دیوگ : یم  شتآو  هتشاذگ 

_ن با
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_د پ_يا نواد هکنآ خ_ اـت  دوش  یمن  رپ  منهج  شتآ  تفگ :  ص )   ) هّللا لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  هریرهو  _ با زا  _م_ه  يز خ_
(( . 642  )) دوش یمرپ  منهج  هاگنآ  تسا  یفاک  تسا ,  یفاک  دیوگ : _ش م_ي  تآو  , _ت_ه شاذ نآ گ_ رد  ار  دو  خ_

هّللاد ب_ن ع_ب_ دنـشاب , یم  سفن  هب  لئاق  ادـخ  ياربو  هتـشذگ  زین  دـح  نیا  زا  اـهنآ  هک  نیببو  اـیب  زیزع !  هدـن  _ ناو لا خ_ ح_
(( . 643  )) تساادخ سفن  زا  داب  اریز  دیئوگن , ازسان  داب , هب  دیوگ : یم  بعک  نب  یبازا  شدانسا  اب  لبنح  نب  دمحا 

؟  تسا هدنام  یقاب  هچ  هرظنم  ندش  لماک  يارب 

 . دنا هتخاس  زین  تروص  ادخ  يارب  هکنآ  صوصخ  هب 

.دنا هدرک  هیبشت  نهآ  يادص  هبو  هتفگ  زین  ار  نآ  یلو  دشاب !؟  هدنام  یقاب  ادصو  مالک  دیاش 

يور رب  نهآ  يادص  دننام  ییادص  نامـسآ  لها  دیوگ , نخـس  یحو  يارب  دنوادخ  هاگره  دیوگ : یم  شدنـس  اب  دمحا  نب  هّللادـبع 
(( . 644  )) دنونش یمافص  هوک 

یسرک ياهبوچ  يادص  دنیشن  یم  یـسرک  يور  ادخ  هاگ  ره  اذلو  هدش  ادخ  يارب  ینیگ  _ن_ سو نزو  لئا ب_ه  س_پ_س ق_
؟  دراد ینعم  هچ  بوچ  يادص  نیا  تشادن  نزوادخ  رگا  دوش , یم  هدینش 

دننام دوش  یم  هدین  نآ ش_ زا  ییادص  تسـشن  یـسرکرب  هاگره  دـیوگ : یم  رمع  زا  شدانـسا  هب  لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللاد  ع_ب_
.دوش راوس  ینزو  نیگنس  مدآ  هاگره  رتش  تشپ  رب  لمحم  يادص  دننام  ینعی  (( , 645  )) هدش هتخاس  هزات  لمحم  يادص 

هب ارم  هاو ت_ا  ادخ ب_خ_ زا  تفگو :  دمآ  (ص )  ربمایپدزن ینز  دیوگ : یم  هفیلخ  نب  هّللادبع  هب  شدانسا  اب  ه_م_چ_ن_ي_ن 
یم نآ  يور  ادـخ  هاگره  تسا ,  نیمزوا  نامـسآ ه_ يرواـنهپ  هب  ادـخ  یـسرک  تفگو :  درک  میظعت  ادـخ  ياربربماـیپ  دربب , تشهب 

دنیشن
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راوس نآ  رب  یـسک  هاگره  لمحم  يادص  دننام  دـیآ  یم  رب  ییادـص  یـسرک  زاو  دـنامیم , یقاب  یلاخ  ياج  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب 
(( . 646  )) دوش

(( . 647  )) شا ینیگنس  زا  تسا :  هدرک  هفاضا  همیزخ  نبا 

 , مسج نتشاد  زا ن_ظ_ر  ناسنا  تافـص  مامت  ياراد  هکدزاس  یم  ناسنا  کی  ادخ  زاو  هدش  لماک  یلیخت  هرظنم  تروص  نید  ب_
 . ندوبدودحم رظن  زاو  تابیکرتو  اضعا 

مدآ دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  دنیوگ : یم  زین  نآ  زا  رتالاب  یلو  دننک , یمراکنا  ار  نآ  دنچ  ره  تسا  اهنآ  نخس  رهاظ  نیا 
.دوب عارذ  داتفه  وا  لوطو  تخاس  شدوخ  لکش  هب  ار 

دنک یم  تیاور  ساب  نبا ع_ هب  شدانـسا  اب  همیزخ  نبا  هک  هنوگنامه  دنتـسه , وا  هب  ندرک  هاگنو  ادخ  ندـید  ناکما  هب  دـقتعم  اهنآ 
تفگ کی ,  دعسو  کیبل  متفگ :  يا م_ح_م_د , تفگ :  نم  هب  مدید ,  لکش  نیرتابیز  هب  ار  مراگدرورپ  تفگ :  (ص )  ربمایپ هک 

؟  دنراد فالتخا  يزیچ  هچ  رس  رب  یلعا  توکلم  لها  : 

هنیس يور  ار  وا  تسد  يدرـس  نمو  تشاذگ  نم  هناش  ود  نایم  ار  دوخ  تسد  دنوادخ   , مناد یمن  نم  اراگدرورپ  گ_ف_ت_م : 
(( . 648  )) مدش هاگآ  دوب  برغمو  قرشم  نیب  هچنآ  زا  هاگنآو  مدرک ,  ساسحا  ما 

 . ...دیوگ یم  شدانسا  اب  نینچمه 

دوخ راگدرورپ   ( (ص دمحم _ا  يآ دو ك_ه :  لاؤ ش_ وا س_ زا  ات  داتسرف  سابع  نب  هّللادبع  لابند  هب  باطخ  نب  رمع  نب  هّللادبع 
؟  تسا هدید  ار 

؟  تسا هدیدار  وا  هنوگچ  هک :  دنادرگ  زاب  ار  دوخ  هداتسرف  رمع  نب  هّللادبع  , داد تبثم  باوج  سابع  نب  هّللادبع 

کیو الط  زا  یشرف  رب  هک  دید  زبس  رس  غاب  رد  ار  وا  داد : باوج  هنو  _ن_گ_ يا سا  _ن ع_ب_ با
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تروص هب  یمود  درم , کی  تروص  هب  یکی  دـندرک , یم  لم  ار ح_ وا  _ه  کئال را م_ _ه_ چو الط ن_ش_س_ت_ه  زا  یـسرک 
(( . 649  )) ریش لکش  هب  یمراهچو  سکرک  لکش  هب  یموس  , رنواگ کی 

تافـص هرا  _ برد نانآ  ياهرکف  مهو  هلبانح  دـیاقعزا  رادـقم  نیمه  هب  اـم  تسا ,  راورخ  هنومن  تشم  هلزنمب  _د  _ن ع_ق_يا يا
نانآ ندرک  حـضتفم  يارب  دـش  لقن  هچنآاریز  هدرک  رظن  فرـص  نانآ  دـیاقع  رگید  زاو  مینک ,  یم  افتکا  یلاـعتو  كراـبت  دـنوادخ 

 . تسا یفاک 

تیفیک نودب  یلو  دراد  مسج  هچ  رگا  وا  دنتفگو  هدومن  نآ  هیجوترد  یعس  دندش , دوخ  تشز  راک  هجوتم  یتقو  نایلبنح  زا  یـضعب 
 . تسا

یلو دراد  تروص  لاعتم  دـنوادخ  دـیوگ : یم  هنابا  مان  هب  دوخ  باتک  هحفـص 18  ردو  هدرمـش  ربتعم  ار  هیجوت  نیا  زین  ير  _ع_ شا
لالجاب وت  راگدرورپ  يورو  (( : 650  ( )) مارکالاو لالجلا  وذ  کبر  هجو  یقبیو   : ) تسا هدومرف  دوخ  هک  هنوگنامه   , تیفیک نودب 

قلخ متـسد  ود  اب  يدـیب :)  تقلخ  : ) دـیوگ یم  هک  هنوگناـمه   , تیفیک نودـب  یلو  دراد  مه  _ت  سد ودو  دـنام  یم  یقاـب  لاـمجو 
 . مدرک

ش_ب_ي_ه ار  وا  (( 651  )) هفکلبلاـب اورتستف  يرولا  عنـشاوفوختو  هقلخب  هوهبـش  دـق  اـهنآ : هراـبرد  رعاـش  تسا  هتفگ  اـبیز  هچو 
.دندومن یفخم  ار  دوخ  فیکالب )   ) هدرپ تشپاذلو  دندیسرت  مدرم  مشخ  زا  هاگنآو  دنتسناد  تاقولخ  م_

ندوب لهاج  اریز  دنک  یمن  داجیا  هیضق  تروص  رد  يرییغت  چیه  هیجوت  نیا  هک  دنیب  یم  حوضو  هب  دشاب  هتـشاد  یملاس  لقع  هک  ره 
اب ظافلا  نیا  هب  ندوب  لئاق  اریز  دراد  تهابش  امعمو  ماهبا  هب  رتشیبو  دریگ , یمن  رب  رد  ار  یحیحص  ینعمو  درادن  يا  هدئاف  تیفیک  هب 

 , تسا اهنآ  يارب  تیفیک  هب  ندوب  لئاق  ینعم  هب  اقیقد  نآ  یقیقح  یناعم 
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 , تسا هیبشتو  میـسجت  نیع  تسرد  اهنآ  فراعت  یناعم م_ اـب  تافـص  نیا  ندوب  يراـجو  تسا ,  تیفیک  دوخ  رب  ینتبم  ظاـفلا  اریز 
.دوب دهاوخن  نابز  رس  رب  یفرح  زج  فیکالب  هلمج  اب  نآ  هیجوتو 

مدر ثحب م_ي ك_ تخت  رب  دنوادخ  ندش  يوتسم  هرابرد  هاگشناد  رد  نامدیتاسا  زا  يزور ب_ا ي_ك_ي  مراد  دا  ب_ه ي_
مولعم ءاوتـسا  دـنتفگ : یم  نامناگتـشذگ  هک  میئوگ  یم  ار  نامه  اـم  تفگد :  _ت م_ن خ_س_ت_ه ش_ سد زا  _ت_ي  قو , 

.دشاب یم  تعدب  نآ  هرابرد  لاؤسو  لوهجم  فیک  ,

 . يدرک ینعم  بآاب  ار  بآ  ناوارف  تمحز  اب  يدرک ,  رت  مهبم  ار  هلاسم  اهنت  متفگ :  وا  هب 

؟  هنوگچ تفگ :  دوب  هدش  ینابصع  هک  یلاح  رد 

.دشاب یم  مولعم  زین  فیک  سپ  تسا  مولعم  ءاوتسا  رگا  متفگ : 

تیفیک ندیمهف  تسرد ع_ي_ن  ءاوتـسا  ندیمهف  دوش , یمنادج  نآ  زاو  هدوب  لوهجم  مهءاوتـسا  سپ  تسا ,  لوهجم  فیک  رگاو 
 . تسا

.دنتسه یکیود  نیا  اریز  دراذگ , یمن  نآ  تیفیکو  يزیچ  فیصوت  نایم  یقرف  چیه  لقعو 

یم یت  _ قو _ت ,  سا وا  تیفیک  هب  تملع  ناـمه  وا  نتـسشن  هب  وت  ملع  تروص  نیا  رد  تسا ,  هتـسشن  ینـالف  هک  یتفگ  رگا  ـالثم 
نیع هکلب  تشاد ,  دـهاوخ  ضقاـنت  وت  مـالک  ـالاو  تسا ,  تیفیک  هب  ملع  اوتـسا , هب  ملع  ناـمه  سپ  تسا ,  مولعماوتـسا  هک  یئوـگ 

. ... !؟  عالطا یب  تیفیک  زا  لاح  نامه  ردو  دوب  یهاوخ  ءاوتسا  هب  ملاع  وت  هنوگچ  تسا ,  ضقانت 

 . تفرو تفرگ  هزاجاو  هتشاد  هلجع  هک  تساوخ  ترذعم  سپس  داد , یمن  یباوج  چیه  دش , تکاس  _ي  تد م_

 , تسا ییوگ  هوایو  ضقانت  عقاو  رد  دنیوگ  فیک  مدع  هرابرد  هچ  ره  ظافلا  یقیقح  یناعم  نتفرگ  هب  هجوت  اب  سپ 
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کی ياراد  دنوادخ  هکنیا  هب  اهنآ  لوق  نینچمه 

مود تمسق 

ینعم هب  تسد  اریز  سکع ,  هبو  هدرک  ضقنار  نآ  يادتبا  لوق  نیا  رخآ  تسین ,  _ت_ه_ا  سد هیقب  دننام  یلو  هدوب  یقیقح  تسد 
 . تسا نآ  تقیقح  فذح  ینعم  هب  نآ  زا  تیفیک  یفنو  دراد , ار  صخشم  تیفیک  نامه  دوخ  یقیقح 

دراد ب_ال دنوادخ ج_س_م  تفگ :  ناوت  یم  سپدشاب  یفاک  لجوزع  دنوادخ  هیزنت  يارب  يوتحم  یب  ظاف  _ لا _ن  يا _ر  گاو
 .. . ومو تشوگ  نینچمهو  فیک ,  الب  دراد  نوخ  ادخو  تسین ,  ماسجا  رگید  هباشم  هک  یمسج  فیک , 

 . فیک الب  دراد 

یمو هتـسناد  فاعم  ود  نیا  زا  ارم  موش ,  لئاق  شیرو  تروعادخ  يارب  هک  مدرک  ایح  نم  تسا :  هتفگ  نیهبـشم  زا  یکی  هکنیا  یتح 
(( . 652  )) دیسرپب يرگید  زیچ  ره  هرابرددیناوت 

_ه نا تنـسو ب_ه ب_ه_ باـتک  رهاـظ  میتـسه ,  تاـیآ  نیا  لاـثما  رد  لـیوات  هب  دـقتعم  اـم  هک  تسین  نیا  اـم  مـالک  موـهفم  هتبلا 
 , تسین لـقع  فلاـخم  يزیچ  تنـسو  نآرق  رد  الـصا  هـکلب  درک , لـیوات  ناوـت  یمن  ار  تـسا  لـقع  _ف  لا _ن_ك_ه م_خ_ يا

 . تسا رهاظ  هک  دننک  یم  لایخ  هکلب  تسینرهاظ ,  عقاو  رد  دشاب , یم  لقع  فلاخم  رهاظ  هب  هچنآو 

 _ 1 دوـش : یم  میـسقت  تمـسق  ود  هب  دوـخ  يوـنعم  تلـالد  رد  تغل  اریز  تسین ,  لـیوات  هب  يزاـین  _تا  يآ _ن  يا لا  _ث_ ما رد 
 . یبیکرت تلالد  يدارفا 2 _  تلالد 

دوبن يا  هنیرق  رگا  یلو  دزاس , ادـج  يدارفا  ینعم  زاار  یبیکرت  ینعم  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يا  هناشنو  هنیرق  _ر  گا لا  ح_
درفم روط  هب  ار  ظفلو  ریش  میئوگبرگا :  م_ث_ال : دوب , دهاوخ  نآ  قفاوم  تروص  نیا  رد  دنک  فرـصنم  يدارفا  ینعم  زا  ار  نآ  هک 

حرطم
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کی رد  ار  ظفل  رگا  نینچمه  , دنک یم  یگدـنز  لگنج  رد  هک  _ت  سا يا  هد  _ نرد ناویح  نامه  هک  دـیآ  یم  نهذ  هب  يزیچ  مینک 
لاثم ناونع  هب  تشاد ,  دـهاوخ  ار  ینعم  نامه  مهزاب  دـیاین , تسدـب  نآ  رد  يا  هنیرق  هک  دـشاب  يا  هنو  هب گ_ یلو  میروآ  بیکرت 

.دروخ یم  لگنج  رد  ار  دوخ  راکش  هک  مدید  ار  يریش  یئوگب :  رگا 

.دنک یم  رییغتالماک  ینعم  نیا  دنار , یم  لیبموتا  هک  مدید  ار  يریش  میئوگب :  رگا  یلو 

 . تسا عاجش  درم  کی  ریش  زا  دوصقم  تلاح  نیا  رد 

ریغص نم  رفنت  ءاختف  هماعن  بورحلا  یفو  یلع  دسا  دیوگ : یم  رعاش  یتقو  الثم  تسا ,  تروص  نیمه  هب  مالک  مهف  رد  برع  شورو 
یم توس  کـی  يادـص  زا  هک  تسا  يا  هزبرج  یب  غرم  رتـش  دـننام  اـهگنج  رد  یلو  هدوب  ریـش  دـننام  نم  _ل  رد م_ق_با رفاـصلا 

.دسرت

یلو هدرک  تعاجـش  هب  رهاظت  فیعـض  دارفا  ربارب  رد  یئوسرت  درم  کی  هک  دـیمهف  میهاوخن  ار  نیا  زج  رعاـش  _ن س_خ_ن  يا زا 
.دنک یم  رارف  سرت  زا  نمشد  اب  ندشوربور  ماگنه 

 ( مهیدـیا قوف  هّللا  دـی  : ) دـیامرف یمدـنوادخ  یتقو  الثم  دراد , دوجو  ینآر  _تا ق_ يآ نآ  رد  _ت ن_ي_ز  لا ه_م_ي_ن ح_
دلبلا : دیو _ك_ه م_ي گ_ نآ دـننام  تسا ,  تردـق  تسد  لیوات  نودـب  نآ  ینعم  تسااهنآ  تسد  يالاب  ادـخ  تسد  (( : 653 ))

دوب دهاوخ  حیحص  نانچمه  نخس  _ن  ياو _ت ,  سا وا  هراداو  فرصت  تحت  ینعی  تسا  ناطلس  تسد  رد  رهـش  ناطلـسلا :  دی  یف 
رد ظافلا  هیقب  قایـس  زا  هک  یبیکرت  يانعم  نآ  هشیمه  , دـنا لیبق  نیمه  زا  زی  تاـیآ ن_ هیقب  دنـشاب , عطق  ناطلـس  تسد  ودرگا  یتح 

يدرف یفرح  يانعم  ءازا  هب  هاگچیهو  هتفریذپ  ار  دیآ  یم  تسدب  هلمج 
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هیقب زا  هک  يرهاـظ  هتبلا  رهاـظ , هب  لـمع  تسا  نیا   , تسین حرطم  زی  یفیرحت ن_ اـی  لـیوات  چـیه  ناـیم  نیا  ردو  میوش  یمن  فقوتم 
نآ یبیکرت  یلامجا  يانعم  هبو  هدرک  هارمگ  ظافلا  يدرف  رهاوظ  اب  ار  ماوع  مدرم  هلبان  _ن ح_ يا یلو  دیآ , یم  تسدـب  هلمج  قایس 

.دننک یمن  هجوت 

هدرک رظن  فر  نآ ص_ زا  ناوت  یمن  لصفنمو  لـصتم  نئارقرد  تقد  زا  سپ  هک  تسا  یتجح  تنـسو  باـتک  رهاـظ  بیترت  نیدـبو 
 . درادن ار  نآ  لیوات  قح  یسکو 

 . تسا هدش  هارمگو  لفاغ  برع  مالکزا  دنک  هیکت  ظافلا  یفرحو  يدرف  رهاظ  هب  هک  رهو 

_ل ها _ث  يدا _ حاو راتفگ  رب  ار  یمارگ  هدنناوخ  تسا  بسانم  مینک ,  عادو  شدـیاقعو  لبنح  نب  دـمحا  اب  هک  _ نآ زا  _ب_ل  قو
میرک نآرق  غارچ  زا  دوش  یمرداص  اـهنآ  مـالک  زا  هک  يرون  نآ  دوش  مولعم  اـت  میزاـس ,  علطم  وادخ تافص  هرابرد  ب_ي_ت 
ناشیا مالکو  تیب  لها  همئا  زا  ام  يرود  یعیبط  هجیتن  عقاو  رد  تسا  هدش  نآ  راچد  یمالسارکفت  هک  یمیظع  هعجاف  هکنیاو  هدیبات , 

زا دـننادب  ار  ام  يابیز  نانخـس  مدرم  رگا  انوعبتال : اـنمالک  نساـحم  ساـنلا  فر  ل_و ع_ ع :)   ) قداـص ماـما  دومرف  اـبیز  هچ  تسا , 
.درک دنهاوخ  يوریپام 

رهاوج لما  هک ش_ تسا  یگرزب  باتک  تسا ,  قودـص  خیـش  فیلات  دـیحوت  باـتک  زا  درک  میهاوخ  لـقن  هک  _ي  نا س_خ_ن_
 , هدومن ربدت  نیب  تقیقحو  زا  _ بد _ يد اب  نانخـس  نیا  رد  مراد  اضاقت  زیزع  هدنناوخ  زا  نم  تسا ,  دـیحوت  هرابرد  تیب  لها  نخس 

لها رگید  باتکره  ای  همیزخ  نبا  فیلات  دـیحوتلا  _ت_با  كو لبنح  نب  دـمحا  نب  هّللادـبع  فیلات  هنـسلا  باتک  اب  ار  اهنیا  سپس 
.دنک هسیاقم  تسا  هدرک  عمجار  ناحبس  يادخ  تافصو  دیحوت  ثیداحا  هک  تنس 

 ( ص  ) هّللا لوسر  هبطخ 

_ش ه_م_ه س_ت_يا
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 . دوب وا  نآ  زا  توربجو  ایربکو  يدنوادخو  تمظع  لزا  زاو  دوب  درفنم  دوخ  تیلوا  رد  هک  تسا  اد  نآ خ_ زا 

.دشاب وا  يا  هدیرفآ  زا  مادک  چیه  يارب  شیپ  زا  یئوگلا  هک  نآ  یب  دیرفآ  ار  هچ  نآ  دیرفآو  تخاسار  هچ  نآ  تخاس 

شیوخ مکحتـسم  تردق  ابو  تفاکـش  ار  اهدادعتـسا  یهاگآو  ملع  ابو  تسا  یلزاو  میدق  وا  شرورپ  فطلو  تقد  هک  ام  راگدرورپ 
يارای ار  سک  چـیه  سپ  _ت )  فا ار ش_ك_ مدـعدوجو  رون  اب   ) دودز ار  یکیرات  یهاگحبـص  رون  ابو  دـیرفآ  ار  هچ  نآدـیرفآ 

 . وا ن_ي_س_ت نامرف  درو  وا , مکح  لاطباو  وا , عنصرییغتو  وا  شنیرفآ  لیدبت 

 . يدبا وا  تموکحو  ریذپان  لاوز  وا  کلمو  تسا  ارچو  نوچ  یب  وا  هت  _ ساو خ_

 . تسا نادیواجو  یلزا  هک  تسا  وا 

 . تسا ناهن  ریگارف پ_ یتیمکاحو  رترب  يریذپان  ذوفنو  تیاهن  یب  قفا  رد  دوخ  قلخ  زا  رون  تدش  زا 

 . تسا کیدزن  زیچ  همه  هبو  طیحمزیچ  همه  رب 

 . تسا هاگدید  نیرترب  رد  وا  هک  یلاح  رد  دوش  هد  _ يد هک  نآ  یب  تسا  هدرک  یلجت  دوخ  قلخ  رب 

ار ناربماـیپ  سپ  تسا  قلخ  باـجح  وا  ناـیاپ  یب  تعفرو  وا  رون  _ن ك_ه  يا اـب  دنتـسرپب  ار  وا  اـهنت  شناگدـنب  هک  تساوـخ  سپ 
تخیگنارب اهنآ  نایم  زا  ار  دوخ  ناگداتسرفودنشاب  مدرم  لامعا  نادهاشو  یلمع  يوگلاو  دنشا  قلخ ب_ رب  لماک  یتجح  ات  داتـسرف 

لیلد اب  زین  دوش  هدـنز  سکرهو  دـشاب  نشور  لیلد  تفایرد  اب  دوش  كاله  سک  ره  ات  دـنناسرتبودنهد  تراـش  ار ب_ _ه_ا  نآ هک 
اهنتو راکنا  زا  سپ  دنـسانشب  يراگدرورپ  هب  ار  وا  سپ  دنتـسناد  یمن  ار  هچ  نآ  دنبایرددوخ  راگدرورپ  زا  ناگدنب  اتو  دـشاب  نشور 

(( . 654  )) یهاوخ دوخو  دانع  زا  سپ  دنتسرپب  ار  وا 

 ( ع  ) اضر ماما  ثیدح 

نب حت  ف_
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تم مد ك_ه ب_ه س_ _ يد ار  (ع )  اضر ماما  متـشگ ,  یم  زاب  ناسارخ  يوس  هب  هکم  زا  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  یناجرج  دـیزی 
 . دور یم  قارع 

.دوش یم  تعاطا  دنک , تعاطا  ار  ادخ  هک  رهو  , دوش زیهرپ  وا  زا  دزیهرپ  ادخ  زا  هک  ره  تفگ :  یم  هک  مدینش  هار  نیبرد 

: دومرف سپس  داد , ار  ممالس  باوجواو  مدرک  مالس  مدیسر ,  ناشیا  کیدزن  ات  مدرک  شالتو  یعس  سپ 

م_س_ت_ح_ق دروآ , مشخ  هب  ار  قلاـخ  هک  رهو  , درادـن قوـلخم  مشخ  هب  یهجوـت  دـنک  یـضار  ار  قلاـخ  هک  ره  حـت !  يا ف_
 , تسا هدر  _ي_ف ك_ صو ار ت_ دوخ  هچنآ  اب  رگم  دوش  یمن  فیـصوت  قلاـخو  دوش , طلـسموا  رب  قولخم  مشخ  هک  _ت  سا

, وا ندرک  دودح  زا م_ _ن_ي  هذ تارو  ت_ص_ وا , هب  ندیسر  زا  ماهواو  , وا كرد  زا  ساوح  هک  یسک  ددرگ  فیـصوت  هنوگچو 
؟  دنا ناوتان  وا  هب  هطاحا  زااهدیدو 

 . تسا ناگدنیوگ  نایب  زا  رت  یلاعتمو  ناگدننک  فصو  فیصوت  زا  رتالاب  وا 

 . _ت سا يرود  وا  _ك_ي  يدز _ نو _ك_ي  يدز وا ن_ يرود  تسا پ_س  کیدزن  يرود  نیع  ردو  رود  یکیدزن  نیع  رد 

وا هرابرد  سپ  هداد  رارق  ناـکم  وا  ار  ناـکمو  تسا ,  هنوگچ  : دـنیوگ یم  ار ن_ وا  سپ  داد , یگنوگچ  یگ  _ نو وا ب_ه چ_گ_
 . تسا هتخاسوا  ار  ندوب  اجکو  ندوب  هنوگچ  اریز  تسا ,  اجک  دوش : یمن  هتفگ 

مـسج هن  وا  تسا  وا  زا  ماسجا  تیمـسج  هک  ناسر ,  يزور  قلاخ  یلو  دوش  یم  هیذغت  كاروخ  یعون  طسوت  یمـسج  ره  حـتف !  يا 
رد دوخ  هک  یـصاو  زا خ_ _ت  سا هز  وا م_ن_ ددرگ , مک  هنو  دوش  دایز  هن  دـسر , نایاپ  هب  هنو  دوش  هیزجت  هن  تروص ,  هنو  تسا 

 . تسا هداد  رارق  ماسجا 

, انیب اونش , هاگآ ,  فیطلوا , 
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درادــن ياــتمه  زگرهو  تـسا ,  هدــش  هدــیئاز  يزیچ  زا  هـنو  هدــیئازار  يزیچ  هـن  تـسا  ناگدــنب  هاــگ  _ ها _ن_ پو اــهنت  اــتکی ,
هک دوــب  هنوــگنآ  رگا   , تــسا اــه  تروــص  هدــننک  ریوــصتو  ماــسجا  هدـــننک  میـــسجت  _ي_ءا , شا هد  _ن_ن_ كدا _ج_ يا

هداد زیمت  هدـنوش  داجیا  زا  هدـننک  داجیاو  هدـنریگ ,  يزور  زا  هدـنهد  يزور  قولخم ,  زا  قلاـخ  سپ  دـنیوگ  م_ش_ب_ه_ي_ن 
 . دنوش یمن 

 . تسا هدوبن  وا  هیبش  يزیچ  چیه  اریز  دراد  قرف  وا  دوخ  ابو  هدومنداجیاو  ریوصت  میسجت ,  وا  ار  هچنآو  تسا ,  هدنزاس  وا  یلو 

؟  تسین هباشتم  یئاتکیاجنیا  رد  ایآ  تسا ,  یکی  مه  ناسناو  تسا  یکی  ادخ  مدرک :  ضرع 

یناع م_ زا ) ای م_ج_ تسا  عونمم  هک   ) هیبشت دروم  , دراد هگن  تباـث  تناـمیا  رب  ار  وت  ادـخ  یتفگ ,  یلاـحم  نخ  س_ دو : _ مر ف_
نآ يانعم  تسا ,  نا ي_ك_ي  _س_ نا دوش  یم  هتفگ  رگا  دـننک , یم  ینعم  رب  تلالد  اهنیاو  دـشاب , یم  یکی  ظاـفلا  اـما  تسا , 

فلتخم ياـضعا  ياراد  ار  _ يز یکی ن_ي_س_ت ,  ناــسنا  عـقاو  رد  یلو   , مـسج ود  هـن  تـسا  مـسج  کــی  وا  هـک  تـسا  نـیا 
تشوگو شتـشوگ  زا  ریغ  وا  نوخ  دنتـسین , مه  هدش ك_ه م_ث_ل  لیکـشت  مه  زا  ادج  يازجا  زا  واو  تسا ,  فلتخم  ياهگنرو 

 . تسا شا  يدیفسزا  ریغ  وا  یهایسو  شتسوپ ,  زا  ریغ  وا  يو  م_ شگر ,  زا  ریغ  وا  بصع   , شنوخ زا  ریغ  وا 

زج یکی  چـیه  هک  تسا  یکی  هلالج  لج  دـنوادخ  یلو  ینعم ,  رد  هن  تسا  یکی  _م  سا رد  ناسنا  سپ  تاقولخم ,  ریاس  نینچمهو 
بیکرت هدـش ,  هتخاس  قولخم ,  ناسنا  اما  درادـندوجو , یمک  اـی  يداـیز ,  یتوا ,  ت_ف_ _ي ,  فـال _ت_ خا وا  ردو  تسین ,  وا 

نوگانوگ یئاهرهوجو  فلتخم  یئاز  _ جا زا  هدش , 
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 (. یقیقح هن  تسا  يرابتعا  دحاو  کی  ینعی   ) تسا زیچ  کی  عومجمرد  وا  یلو  تسا ,  هتفای  لیکشت 

؟  تسا مشچ  اب  انیبو  شوگ  اب  اونش  ایآ  انیبو , اونش  : دیتفگ امش  یلو  دهد , تاجن  ار  امش  دنوادخ  يداد ,  تاجن  ارم  متفگ : 

تسا اونشو  نیقولخم ,  مشچ  لثم  یمـشچاب  هن  یلو  تسا  انیب  وا  دنیب , یم  دونـش  یم  هچنآ  ابو  دونـش  یم  دنیب  یم  هچنآ  اب  وا  دومرف :
رب هایـس  هچروم  کی  ياپرثا  یتح  تسین  هدیـشوپ  وا  زا  يا  هدی  _ شو چـیه پ_ نوچ  یلو  دنونـش  یم  نآ  اب  ناگدنونـش  هچنآ  اب  هن 
 , نیقولخم مشچ  دننام  یمـشچ  اب  هن  یلو  تسا ,  انیب  وا  میتفگ  اذل  _ا , ها _ يرد قا  _م_ عاردو کیرات  یبش  رد  فاص  یگنـس  يور 

تسا اونش  وا  میتفگ  اذل  دزاس , یمن  لوغـشم  رگید  یندینـش  زا  ار  وا  یندینـش  چیهو  دوش  یمن  هبتـشم  وا  رب  اه  هتف  عاونا گ_ نوچو 
(( . 655  )) ناگدنونش یئاونش  دننام  هن  یلو  ,

 ( ع  ) نینمؤملاریما هبطخ 

يزیچ زا  هتخاـــس  ار  هــچنآو   , تـــسا هدـــماین  دوـــجو  هـــب  يزیچ  زا  هـــک  تـــسا  یئاد  صو خ_ _ش م_خ_ص_ س_ت_يا
ریزگا _ نودو تردق خ_ دهاش  ار  اهنآ  یناوتان  مئالعو  هداد  رارق  دوخ  تیلزادهاش  ار  ءایشا  ندمآ  دیدپ  تسا ,  _ت_ه  خا ن_س_

 . دوخ ینادیواج  دهاش  ار  يدوبان  زا  ندوب 

ملع زا  يزیچو  دوش , فیـصوت  ندوب  هنوگچاب  ات  تسین  شیارب  یهباشم  تفای ,  ندوب  اجک  اب  ار  وا  ناوتب  ات  تسین  یلاخ  وا  زا  ییاج 
 . دشاب یتهج  هب  رصحنم  وا  ملع  ات  تسین  یفخم  وا 

ار وا  ناو  تاوذ م_ت_غ_ي_ر ن_م_ي ت_ نتخاــس  لــیلد  هـبو  هدوـب ,  تواــفتم  هدرک  داــجیا  دوــخ  هـچنآ  اــب  تافــص  رد 
 . تسا هز  لوحتو م_ن_ رییغت  هنوگره  زا  تمظعو  ایر  دو ب_ه ك_ب_ _ خو  , _ت فا _ يرد

تخانش زا  مهف  شوخ  نیب  زیت  ياهشوه 
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یم زجاع  وا  روصت  زا  رکفت  رد  صاوغرگانـش  ياـهترطفو  ناوتاـن ,  وا  یگنوگچ  كرد  زا  هدنفاکـشو  قیمعراـکفاو  دـنا , مورحم  وا 
 . دنشاب

یط ار  وا  اه  سایقم  شئایربکزاو  دنجنـس , یمن  ار  وا  اه  هزادنا  شلالج  زاو  دنری , رد ب_ر ن_م_ي گ_ اروا  اهناکم  شتمظع  زا 
 . ن_م_ي ك_ن_ن_د

فـشک زا  زاورپ  دنلب  لوقع  _د, ناز _ جا وا ع_ يارب  نتخاس  وگلا  زا  اه  نهذو  وا  رب  هطاحا  زا  اه  مهف  , وا تیعقاو  تخانـش  زا  ما  _ هوا
ماقم هب  دوعـص  زا  قیقدو  فیطل  ماهواو  هدـیدرگ ,  وا خ_ش_ك  هنک  هب  هراـشا  زا  مولع  ياـهایرد  هتـشگ ,  دـیما  اـن  وا  رب  هطاـحاو 

 . دندنامزاب هنالیلذ  وا  تردق  فصو 

 , هاـگ هـیکت  نودـب  یلو  تساـج  رب  اـپ  ناـمز ,  ساـیقم  هـب  هـن  یلو  تـسا  یگــشیم  ه_ دد , _ _ي ن_ه ب_عا لو _ت  سا یکی  وا 
ءایشا _ن_د  نا _ مو دنشاب  وا  ریظن  رگید  لاکشا  هک  تسین  یلکش  , دنشاب وا  لداعم  رگید  ياهـسنج  هک  تس  ج_ن_س_ي ن_ي_

_ر كذ _ه ب_ر  طا _ حا زا  ما  _ هوا دــندش , هارمگ  وا  كاردا  هدــنفوت  جاوـما  رد  لوـقع  دوـش , قــبطنم  وا  رب  یتفــص  هـک  تـسین 
قرغ شتوکلم  كالفا  قمع  رد  اه  نهذو  دـنتفرگ , رارق  اـنگنت  رد  شتردـق  فیـصوت  كردزا  اـه  مهف  دـندنام , ریحتم  وا  تی  _ لزا

 . تسا وا  تسد  هب  ءایشا  همه  مامزو  یسرتسد  لباقریغ  ایربک  اب  هدوب ,  اناوت  اه  تمعن  رب  دندیدرگ ,

 . دیامن یم  هطاحا  وا  رب  فاصوا  هنو  دنک  یم  هدیسوپو  هنهکار  وا  نارود  هن 

وا يارب  دوخ  عضاوم  نیرتربو  نیر  _ ترود ات  دنمورین  كالفاو  هدرک ,  عوضخ  وا  يارب  ناشرارقتسا  هاگیاج  رد  مکحتسم  ياههوک 
 . دنا هدروآدورف  رس 

شندوب میدـق  رب  دـهاش  اهنآ  ثودـح  شتردـق ,  رب  دـهاش  اـهنآ  زجعو  هداد  رارق  دوخ  يراـگدرورپ  دـهاش  ار  تادوجوم  فـالتخا 
یقاب دهاش ب_ر  اهنآ  ندش  دوبانو 
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ناـهنپ اـهنآ  دوـجو  تارذ  همه  هب  وا  ملع  زا  هـتفرن ,  نوریب  وا  هـطیح  تـحت  زا  هدـشن ,  جراـخوا  سرتـسد  زا  تادوـجوم  شندـنام , 
 . تفای دنناوتن  یئاهر  وا  تردق  ریز  زاو  هدیدرگن 

یـصاوخ مادـک  ره  رد  هک  نیا  وا  تمکح  رب  تلالد  ياربو   , تسا هتخاس  تقد  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  یفاک  نیمه  تردـق  هناـشن  يارب 
 . اهنآ عنص  يریذپان  للخ  وا  یئاناوت  تابثا  ياربو  اهنآ  ندروآ  دیدپ  وا  ندوب  میدق  تابثا  ياربو  هداد  رارق 

زا يزیچ  چـیهو  تسین ,  وا  يارب  یئو  _گ_ لا ه_ي_چ  دو , هداد ن_م_ي ش_ وا ن_س_ب_ت  يزر ب_ه  سپ ه_ي_چ م_
 . تسا هدیدرگن  ناهنپ  وا 

(( . 656  )) تسا هدش  هدیرفآ  تافصو  اهوگلا  زا  رتالاب  رایسب  وا 

هیمیت نبا  نارود  ب : 

لوا تمسق 

لوصارد نیم  روهمج م_س_ل_ یمـسر  بهذم  ناونع  هبو  تفرگ  ارف  ار  یمالـسا  دالب  رثکا  هک  دـش  رـشتنم  نانچ  يرعـشا  دـئاقع 
 . دش هدیچربوا  یتدیقع  بهذمو  دمآ  یم  نایم  هب  يدای  لبنح  نبا  زا  رتمک  نآ  لابند  هبو  دمآ , رد  دئاقع 

هداوناخ نیا  رد  هیمیت  نبا  دش , دلوتم  هلبا  خیاشم ح_ن_ زا  يا  هداوناخ  رد  يرجه  لاس 661  رد  وا  دمآ , نایم  هب  هیمیت  نبا  هکنآ  ات 
قـشمد رد  يا  هژیو  سیردت  هزوح  هک  شردپدز  اد ن_ _ت_ با گرزب ش_د , دوب  نارح  رهـش  رد  هلبانح  ياه  هاگیاپ  زا  یکی  هک 

 . دیدرگ سرد  لوغشم  تشاد 

هزوـح تساـیر  شردــپ ,  تاــفو  زا  سپو  دــناوخ , نارگیددزن  ار  لوـصاو  هـقف  ریــسفت , تـغل ,  لاــجر ,  _ث ,  يد موـلع ح_ وا 
 . دشخب يا ب_ هزات  قنور  هلبانح  دیاقع  هب  دناوتب  ات  وا  يارب  دوب  یتصرف  نیا  هک  تفر ,  هد گ_ ار ب_ه ع_ه_ _س  يرد ت_

رب _ي  ناهرب ه_يا هنیمز  نیا  ردو  دیوگب , نخس  دنوادخ  تافص  هرابرد  ات  هدرک  هدافتسا  یسرک  نیا  زا  وا 
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 . درک هئارا  دنا  میسجت  هب  لئاق  هک  یناسک  هدیقع  تحص 

 . دندرک ییاه  لاؤس  وا  زا  تافص  تایآ  هرابرد  يا  همان  یط  اهنآ  دش , راکشآ  هامح  لها  ياهلاؤس  هب  باوج  رد  وا  راکفا 

یئاورنامرفو تردـق  شرع  رب  نابرهم  يادـخ  يوتـسا :)  شرعلا  یلع  نمحرلا   :) تسا هیآ  ود  _ن  يا هد ,  لاؤس ش_ تاـیآ  هلمج  زا 
دننام نینچمهو  تخادرپ  نامـسآ  شنیرفآ  اـی  ریبدـت  هب  سپـس  ءامـسلا :) یلا  يوت  _ سا ث_م   ) _ت و سا نا م_س_ل_ط  ج_ه_

 . تسا هدنشخب  يادخ  ناتشگنا  زا  تشگنا  ود  نیب  ناسنا  بلق  (ص :)  ربمایپ مالک  نیا 

هکنآ نودـب  دـش  يراذـگمان  هیوـمح  هدـیقع  هب  هک  هماـن  نـیا  دادار , هاـمح  لـها  باوـج  ینـالوط  هماـن  کـی  رد  هـیمی  _ن ت_ با
 . تسا هیبشتو  میسجت  هب  وا  داقتعا  هدنهد  ناشن  دنک , حرطم  ار  دوخ  هدیقعاحیرص 

_ع_ي_ت قاو دو  هتـشاد ش_ رب  ظافلا  نیا  رگا  هک  دراد , هگن  یفخم  اردوخ  هدـیقع  یظافلا  ندرک  هفاضا  اب  درک  یعـس  هیمیت  نبا 
 . ددرگ _ال م_ي  مر وا ب_ ن_ظ_ر 

 . دندید _پ_س_ن_ نار وا  راکفاو  هدرک  اپ  رب  املع  نایم  رد  یلاجنج  همان ,  نیا 

 . درک عافد  وا  زا  ریماو  هدش  قشمد  ریما  هب  لسوتم  هیمیت  نبا 

زا يا  هدـع  هدـش ,  اـپ  رب  قشمد  رد  هیمیت  نبا  نیدـلا  یقت  خیـش  يارب  يراـتفرگ  کـی  دـنک : یم  لـقن  نینچ  ار  هیـضق  نیا  ریثـک  نبا 
, دشن رـضاح  وا  یلو  دننک  راضحا  یفنح  نیدـلا  لالج  یـضاق  رـضحم  هب  ار  وا  هک  دنتـساوخ  نانآ  دـندرک , مایقوا  هیلع  ءاه  ف_ق_
 [ هیومح هدیقع   ] مان هب  دندوب  هدیسرپ  هامح  _ل  ها هک  نیا  لیلد  هب  هک  هیمیت  نبا  هدیقع  یتسردان  رب  ینبمدرک  ادن  رهـش  یچراج  اذلو 

نبا هیلع  هک  ار  یناسکو  هدرک  تیام  وا ح_ زا  ناعاج  نیدلا  فیسریما  یلو  دوب , هدش  فورعم 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


هیقبو دز , قالـش  ار  وا  ریما  داـتفا  ماد  هب  هک  رهو  هدـش  یفخم  اـهنآ  زا  يرایـسب  اذـل  داد , رارق  بیقعت  تحت  دـندوب  هدرک  ماـیق  هیمیت 
(( . 657  )) دندش تکاس 

, دند تسد ك_ش_ي_ هیمیت  نبا  فرحنمدیاقع  اب  دروخرب  زا  ناطلس  روزو  تردق  لباقم  رد  امل  _ي_ل_ه ع_ سو _ن  يد ب_
 . دیوگب دهاوخ  یم  هچنآ  دناوتبات  تفای  دازآ  ار  اضف  هیمیت  نباو 

 . تسا هدرک  لقن  ام  يارب  ار  ادخ  هرابرد  هیمی  نبا ت_ دیاقع  هاگآ  دهاش  کی 

: دـیوگ یم  هدـش  رـضاح  يومادجـسم  رد  هیمیت  _ن  با سرد  رد  يزور  وا  اضق  زا  تسا ,  هطوطب  نبا  فورعم  درگناهج  دـهاش  نیا 
هلمج زا  درک  یم  تحیـصنو  هظعوـم  ار  مدرم  عماـج ,  دجـسم  وا ب_ر م_ن_رب  زور ج_م_ع_ه  مدوـب ,  قـشمد  رد  نـم  زور  نآ 

.دمآ نیئاپ  ربنم  زا  هلپ  کیو  میآ ,  یم  نیئاپ  نم  هک  دوش  یم  لزان  هنوگنیا  نامسآ  نیرت  نیئاپ  زا  دنوادخ  دوب : نیا  وا  نانخس 

نآ ف_ق_ي_ه هیلع  ماوـع  مدرم  دوـمن , موـکحمار  وا  نخـسو  درک  ضارتـعا  وا  رب  ءارهزلا  نبا  ماـنب  یکلاـم  هـی  ي_ك ف_ق_
زا _ي  هال _ه ك_ ما ریز ع_م_ داتفا , نیمز  رب  شا  همامع  هکنآ  ات  دندز  يدایز  کتک  شفکای  تسد  اب  ار  وا  هتـسا ,  ب_پ_ا خ_

_ي ضا _ن ب_ن م_س_ل_م ق_ يد _ لاز لزنم ع_ هب  ار  وا  اذلو  هدیشوپ  ار  نآ  ارچ  هک  دنتفرگ  لاکشا  وا  رب  هدیشوپ ,  مشیربا 
(( . 658  )) درک ریزعت  سپسو  هدرب  نادنز  هب  ار  وا  درکرما  یضاق  دندرب , هلبا  ح_ن_

 . _ت سا هدر  لقن ك_ هنماکلا ج1 ص 154  رردلارد  هیمیت  نبا  هرابرد  زین  ینالقسع  رجح  نبا  ار  هیضق  نیمه  دن  _ نا م_

ار ناحبس  دنوادخ  هکیئاجات  هتشاد  بصعت  ادیدش  تافـص  تابثا  هب  تبـسن  هیمیت  نبا  هک  دنک  یم  صخـشم  الماک  هیـض  _ن ق_ يا
تسا هدرک  هیبشت 
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 . تسا ینید  یبو  رفک  نیع  نیاو  , 

نونکاـــت هـــک  دـــنک  یم  اـــعداو  هدرک  دادـــملق  ناگتـــشذگ  فلـــس  هدـــیق  ار ع_ _ه_ا  نآ شدـــئا  زا ع_ق_ _عا  فد رد  وا 
 . دنا هدوب  هدیق  _ن ع_ يا م_س_ل_م_ي_ن ب_ر 

ریز ار  دوخ  دندرک  یعـس  زین  هلبانح  هک  دناد  یم  دنچره  دیوگ , یم  غورد  فلـس  هیلع  دوخ  لطاب  هدـیقع  رب  نداد  شـشوپ  يارب  وا 
ناشن نیاو  هتشاد  دوجو  دمحا  زا  دعبو  لبق  يدایز  یتدیقع  بهاذم  اریز  دندرب  _ي ن_ هب ج_يا هار  یلو  دنهد  رارق  فلس  شـشوپ 

 . تسا هدیقع  کیرب  نیملسم  داحتا  مدع  هدنهد 

 . تسا رود  همه  زا  تقیقحودناد  یم  لصاو  تقیقح  هب  ار  دوخ  یبهذم  ره 

نیرخا زا م_ت_ _ي  هور سپس گ_ دیوگ : یم  هدرک  بیذکتار  فلس  بهذم  هرابرد  هیمیت  نبا  ياعدا  لحنو  للم  رد  یناتـسرهش 
اهنآ ریـسفتو  تفرگ  ار  اهنآ  يودبرها  نا ظ_ دیاب ه_م_ تایآ  نیا  رد  دـنیوگ : یم  هدرک  هفاضا  فلـس  ياه  هتفگ  هب  ار  نخـس  نیا 

هیمیت نبا  هک  هنوگنامه  تسا  رهاظ  هچ  نآ  رد  یفقوت  ای  یلیوا  نودب ه_ي_چ ت_ هدش ,  دراو  هک  دشاب  دیاب  وحن  نامه  هب  تسرد 
 . تسا فلس  هدیقع  فالخ  نیاو  دندش  لماک  هیبش  راتفرگ ت_ اهنیا  اذلو  درک  ریسفت 

ظافلا هک  اهنآ , زا  هورگ  ودای  کی  طقف  هکلب  نانآ ,  همه  هن  هتبلا  دوب , نایدوهی  نایم  رد  اهنت  نیا  زا  لـبق  صلاـخو  لـماک  هیبشت  نیا 
(( . 659  )) دنک یم  نآ  رب  تلالد  هک  دنتفای  تاروت  رد  يدایز 

ره مسیون ,  یمو  میوگ  یم  نالا  هچنآ  اما  وا : هتفگ  نیادـننام  داد , یم  بیرف  ار  ماوع  دوخ  ناوارف  ياه  ییوگ  یلک  اـب  هیمیت  _ن  با
هک تسا  نیا  ما ,  ار گ_ف_ت_ه  نآ  يدایز  لفاحم  رد  یلو  مدوب ,  هتشونن  ما  هتشذگ  ياه  باوج  رد  دنچ 
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نم  , تسا هدوبن  هباحص  نایم  ناشلیوات  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  هک  تسا  يدراوم  زا  دراد , دوجو  نآرق  رد  هک  یتافـص  تایآ  مامت  : 
دـص زا  شیبو  هدرک  هعلا  ار م_ط_ _د  نا هدر  _ت ك_ ياور _ي_ن_ه  مز نیا  رد  هـک  یثیداـحاو  هباحـص  زا  لوـقنم  ياهریـسفت 

ای تایآ  زا  یتمـسق  هک  ما  هدیدن  یباحـص  چـیه  زا  نونکا  _ي ت_ لو ما ,  هد  _ ناو ار خ_ کچوکو  گرزب  ياه  باتک  رد  ریـسفت 
(( . 660  )) دنشاب هدرک  لیوات  نآ  فورعمو  موهفم  ياضتقم  فالخ  رب  ار  تافص  ثیداحا 

روثاــم ياــه  باــتک  هـب  يا  هــعجارم  كدــنا  اــب  یلو  دــننک , یم  رواــب  ار  وا  نخــس  ماوــع  یئوــگ ,  _ن ك_ل_ي  يا _ا  بو
هباحـص اعدا ك_ه  نیا  رد  ایو  ریـسافت  هب  هعجارم  مدع  رد  ای  ددرگ , یم  راکـشآ  هیمیت  نبا  يزادر  غورد پ_ ت_ف_س_ي_ر ,

_ن با مینک :  یم  اـفتکا  لـیذ  دروـم  دـنچ  هب  هـیمیت  نـبا  ییوـگ  غورد  رب  دـهاش  ناوـنع  هـبو  دـنا , هدرکن  لـیوات  ار  تافـص  تاـیآ 
دنک یمن  تیاور  مهتمدارفا  زاو  هدوـبن  یتعدـب  نآ  رد  دـیوگ : ير م_ي  هرا ت_ف_س_ي_ر ط_ب_ _ برد ت_ي_م_ي_ه 

(( . 661 ))

.دنک یم  دادملق  تافص  تایآ  نیرت  میظع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  یسرکلا  هیآ  هیمیت  نبا  هریبکلا ج6 ص 322  يواتفلا  رد 

ار نیمزو  اهنا  _م_ سآ وا  یسرک  ضرالاو :)  تاومسلا  هیسرک  عسو   ) هیآ ریـسفت  رد  سابع  نبا  هب  دانـسا  اب  تیاور  ود  ير  ط_ب_
ادخ ملع  روظنم  هک  دنا  هتفگ  اه  یضعب  _د, نراد رظن  فالتخا  یـسرک  يانعم  رد  لیوات  لها  دیوگ : یم  هدروآ ,  تسا  هتفرگ  رب  رد 

 . تسا وا  ملعادخ  یسرک  دیوگ : یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هداد  رظن  نینچ  هک  یناسک  تسا ,  هرکذ  یلاعت 

ادخ یسرک  دیوگ : یم  هک  تسا  سابع  نبا  زا  زین  رگید  _ت_ي  ياور
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(( . 662  )) تسین نیگنس  وا  يارب  ود  نآ  يرادهگنو  (: امهظفح هدؤی  الو   ) مینیب یم  هیآ  نیا  رد  هک  هنوگنامه  تساوا  ملع 

هت _ شاد رظن ن_ فالتخا  تافـص  زا  کی  چیه  رد  فلـس  دیوگ : یم  وا  نک ,  بجعت  غورد م_ح_ض  _ن  يا زاو  ب_ب_ي_ن 
چیه نونکات  دیوگ : یم  یلک  _ه  نو نیا گ_ ار  دوخ  نخس  هیمیت  نبا  دنتشاد , رظن  فالتخا  لیوات  لها  دیوگ : یم  يربط  یلو  دنا ,

ود يربط  ریسفتدصکی , هب  هعجارم  رب  ینبم  شیاعدا  مغر  یلعو  دنک , لیوات  ار  تافص  تایآ  زا  يا  هیآ  هک  متفاین  ار  هباحص  زا  کی 
.دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  تیاور 

.راوگرزبو هبترم  دنلب  تسا  واو  میظعلا :)  یلعلا  وهو   : ) هیآ نیآ  ریسفت  رد  يربط  ریسفت  زا  مه  زا  ب_ مود :  _د  ها ش_

: دنا اه گ_ف_ت_ه  یـضعب  دنراد , رظن  فالتخا   ( میظعلا یلعلا  وهو   : ) هیآ يانعم  رد  قیقحت  لها  دیو : ير م_ي گ_ ط_ب_
, دـنا هدرک  در  ار  دـشاب  نآ  یناـکم  ینعم  هب  ندوب  ـالاب  هک  ینعم  نیاو  تسا ,  هباـشمو  ریظن  نتـشاد  زارتـالاب  وا  هک  تسا  نیا  روظنم 

نیا اریز  مینک  فیـصوت  رتالاب  یهاگیاج  نتـشاد  هب  ار  وا  درادن ك_ه  ینعمو  دشاب , یلاخ  وا  زا  ییاج  هک  درادن  ناکما  دنا : هتفگو 
(( . 663  )) تسارگید ییاج  رد  شندوبنو  ییاج  رد  ندوب  يانعم  هب  فصو 

ار یــسک  نوــچو  هدرک  باــختناار  يرگید  هار  دوــخ  يارب  هـیم  _ن ت_ي_ با _ي  لو _ت ,  سا مــال س_ل_ف  _ن ك_ يا
يار ناـکم ب_ دوـجو  هب  دـقتعم  فلـس  یلو  دـهد , یم  تبـسن  فلـس  هبار  نآ  اذـل  دـنک  دـییات  ار  وا  هک  تسا  _ت_ه  فا ن_ي_

حر م_ي ك_ن_د ت_ا هامح م_ط_ لها  هب  شا  همان  ردار  تایاور  تایآ و  زا  يا  هعومجم  هیمیت  نبا  اما  دنتسین , لاعتم  ياد  خ_
یلاعتو هناحبسدنوادخ  يارب  ار  یناک  م_
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(( 664  )) تسا نامـسآ  يالاب  وا  تختو  هدـش  رقتـسم  تخت  رب  دـنوادخ  : ... دـیوگ هک م_ي  دور  یم  شیپ  اجنآ  اـت  وا  دـنک , تباـث 
 . تسا ناکم  نامه  وا  دوصقمو 

دراو ير  ار ك_ه ط_ب_ ساـبع  نبا  ياـه  تیاور  ماـمتزین  تسا  ریـسافت  نیرتـهب  زا  هیمیت  نبا  رظن  هب  هک  هیطع  نبا  ریـسف  رد ت_
م_ي _ي ك_ن_د , مدا _ت_ن_ سا اهنآ  هب  هیمیت  نبا  هک  يربط  تایاور  زا  یـضعب  هراـبرد  سپـس  , دـنک یم  لـق  ن_ هدر ,  ك_

(( . 665  )) دوش حرطمدیابنو  تسا  لهاجو  مسجم  يدارفا  ياه  هتفگ  _ن_ه_ا  يا _د : يو گ_

هرهچ زج  تسا  یندش  كاله  زیچ  همه  (( : 666  ( )) ههجو الا  کلاه  یش ء  لک   : ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  _گ_ر  يد يد  _ ها ش_
.وا

 . دنام یم  یقاب  تمارکو  لالجاب  دنوادخ  هرهچو  (( : 667  ( )) مارکالاو لالجلا  وذ  _ك  بر _ه  جو _ب_ق_ي  يو  : ) _ه يآو

 . تسا هدش  لئاق  ادخ  يارب  یقیقح  روط  هب  ار  هرهچ  هیآ ,  ود  نیا  اب  هیمیت  نبا  هک 

كاله يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنا  هتفگ  یـضعب  , دراد دوجو  رظن  فالتخا  ههجو )  الا   ) يانعم هراـبرد  دـیوگ : یم  يربط 
.وا زج  تسا  یندش 

دهاش رعاش  لوق  نیا  زا  دوخ  لیوات  ياربو  دشاب  وا  ياضر  نآ  زا  فدـه  هچنآ  رگم  تسا  نیا  نآ  ینعم  دـنا : هتفگ  نار  _گ_ يدو
هک یهانگ  هب  تبـسن  منک  یم  ترفغ  اد ط_ل_ب م_ زا خ_ لمعلاو  هجولا  هیلا  دابعلا  بر  هیـصحم  تسل  ابنذ  هّللا  رفغتـسا  دنتفرگ :

(( . 668  )) مهد یم  ماجناوا  يارب  ار  دوخ  راکو  هدرب  راگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  تسین ,  شرامش  لباق 

 . تسا هدرکن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  يربط 

.وا کلمرگم  تسا  هدش  هتفگو  وا , رگم  ینعی :  ههجو )  الا  : ) دیوگ یم  يوغب 

وا ياضر  نآ  زا  فده  هچنآ  رگم  دیوگ : هیلاعلا  وباو 
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(( . 669  )) دشاب

.دنک یمن  هفاضا  نآ  رب  يزیچو 

.دشاب وا  ياضر  نآ ,  زا  فده  هچنآ  رگم  ینعی  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  روثنملا  ردلا  رد 

.دشاب وا  ياضر  نآ ,  زا  فده  هچنآ  دیوگ : دهاجم 

 . تساوا ياضر  اهنآ  زا  فده  هک  یئوکین  لامعا  نآ  رگم  دیوگ : یم  نایفس 

 ... فلس لوق  تسا  نیا  دیوگ : یم  اجک  زا  هیمیت  نبا  سپ  هدرکن ,  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  سک  چیهو  فلـس ,  لو  _ت ق_ سا _ن  يا
.

!.

 ( نو متناو ت_ع_ل_م_ قـحلا  نوـمتکتو  لـطابلاب  قـحلا  نوـسبلت  مل   : ) میهد یمن  باوـج  هفیرـش  هـیآ  ود  نـیا  اـب  زج  وا  هـب  م_ا 
.دیناد یم  ار  نآ  هک  یلاح  رد  هدرک  نامتک  ار  قحو  دیناشوپ , یم  لطا  ار ب_ا ب_ ار ح_ق  چ_ (( : 670 ))

(( 671  ( )) نونعاللا مهنعلیو  هّللا  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلل  هانیب  ام  دعب  نم  يدهلاو  تانیبلا  نم  انلزنا  ام  نومتکی  نیذـلا  نا  )
باتک رد  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میدرک ,  لزان  ار  اهنآ  ام  هک  یتیاده  نآو  رگنـشور  تایآ  نآ  دننک  یم  نامتک  هک  یناسک  : 

.دننک یم  تنعل  ار  اهنآ  ناگدننک  تنعل  نینچمهو  هدرک  تنعل  دنوادخار  اهنآ  میدومن ,  نایب  مدرم  يارب 

رف وا م_ت_ن_ زا  ار  مدر  _ مو دنداد  يوتف  وا  هرابرد  دنتسشنن , تکاس  وا  ياه  هتفگ  ربارب  رد  شرـصاعم  ياملع  لیلد  نیم  _ه_ بو
 . دیدرگ عونمم  نتشون  زا  نادنز  ردو  هداتفا  نادنز  هب  هکنآ  ات  دندومن ,

 . درپس ناج  شدنسپان  ءارآو  دساف  دیاقع  لیلد  هب  قش  _ مد ناد  _ نز رد  وا 

 . دندرک در  ار  وا  ءارآ  ظافحو  املعزا  يرایسب 

نآ هلمج  دنچ  هباهنت  همان  ندوب  ینالوط  تلع  هبو  دومن , تمالم  شدیاقع  هب  تبسن  ارواو  داتسرف  وا  يارب  يا  همان  یبهذ 
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... . ریدغلا ج5 ص 88 دوخ  باتک  رد  ار  همان  نیا  مامت  ینیما  همالع  میروآ ,  یم  دوخ  لوق  دهاش  ناونع  هب 

 . تسا هدروآ  هحفص 190  يرثوک  زا  لیقصلا  فیسلا  هلمکت  زا  لقن  هب 

ینطاب هدرب ,  هرهب  رت  نیدو ك_م_ ملع  زا  رگا  صوصخ  هب   , تسا یهارمگو  رفک  ضرعم  رد  هک  دشاب , وت  وریپ  هک  یسک  هراچیب  : 
رثکا هن  رگم  دشاب , یم  وت  نمـشد  دوخ  نطابو  بلقرد  یلو  دنک , یم  عافد  وت  زا  نابزو  تسد  اب  يدرف  نینچ  یلو  دـشاب , یناوهـشو 

؟  دنا لقع  مکو  هدنام  بقع  يدارفاای  وت  ناوریپ 

؟  نهذ دنکو  وگغورد  ماوع ,  ي_ا 

؟  رکم زا  رپو  وسرتو  بیرغای 

؟  دنا نادانو  تسپ  شزرا ,  یب  ایو 

 ..... نک یسررب  هنالداعو  ناحتما ,  ار  اهنآ  ینک ,  یمن  روابرگا 

مود تمسق 

یب ياه  تعدـب  رطاخ  هب  دـندرک , در  ار  وا  اجنآو  اجنیا  زا  تسا :  هتفگ  هنماکلا ج1 ص 147  رردلا  باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا 
, دوب هدرک  داجیا  سایقو  _م_عا  جا س_ن_ت ,  وا ع_ل_ي_ه ك_ت_با ,  كاپان  تسد  هک  يرداـنو  یگتخاـسءارآو  شزرا 

 . تسا لالح  وا  لامو  نوخ  تسا ,  هیمیت  نبا  دیاقع  هب  دقتعم  سک  ره  هک :  داد  رس  ادن  يدانم  قشمد  ردو 

هتشون مالسلاو  هالصلا  هیلع  مانالا  ریخ  هرایز  یف  ماقسالا  ءافش  مان  هب  هیمیت  نبا  در  رد  یباتک  یکبـس ,  یفاکلاد  _ظ ع_ب_ فا ح_
 . تسا

لوصا رد  یفلتخم  ياه  تعدـب  هیمیت  نبا  دـعب , اـما  : دـیوگ یم  هیمیت  نبا  یلع  درلا  یف  هئیـضملا  هردـلا  شباـتک  _ه  مد رد م_ق_ وا 
 . تسا هدرک  بارخ  ار  مالسا  ياه  هیاپو  ناکراو   , هدرک داجیا  دیاقع 

قح يوس  هب  هک  تسا  هدرک  راهظاو  هدومن  ناهنپ  تنسو  باتک  زا  يوریپ  _ش  شو ریز پ_ ار  دوخ  وا 
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 . دنک _ت م_ي  ياد تشهب ه_ هبو  توعد 

 . تسا هتخادرپ  ییوگ  تعدب  هبو  هدز  زابرس  يوریپ  زا  یلو 

 . تسا هدیزرو  تفلا  _م_عا م_خ_ جاا _ بو هد  اد ش_ نیملسم ج_ تعامج  زا  وا 

ءزج هب  نتشاد  زاین  هکنیاو  تسا  راگدرورپ  سدقم  تاذ  يارب  بیکرتو  تیمسج  تابثا  نآ  همزال  هک  تسا  هتفگ  ینانخس  هیمیت  نبا 
 . تسین لاحم 

(( . 672  .... )) تسا ثداوح  ضورع  لحم  دنوادخ  تاذ  هک  تسا  لئاق  وا 

 . تسین ناشلاوقا  لقنو  اهنآ  نانخس  یسررب  لاجم  هک  دنا  هدرک  ضارتعا  وا  رب  زین  رگید  ملاع  هدو ه_ا 

تـسا يا  هدنب  هیمیت  نبا  دیوگ : یم  هیمیت  نبا  همجرت  رد  وا  مینک ,  یم  افتکا  یمثیه  رجح  نبا  نیدـلا  باهـش  لوق  هب  همتا  رد خ_ ام 
 . تسا هدومن  لیلذو  رک  روک , هارمگ ,  راوخ , ار  وا  دنوادخ  هک 

, دـنا هدومن  بیذـکت  ار  شیاه  هتفگو  نایب  ار  شلا  _ حدا _ت ك_ه ف_س_ سا يا  _ه  مئا زا  وا ب_ه ن_ق_ل  هرابرد  لوق  نیا 
 , تماما رب  رظن  قاـفتا  همه  هک  دـنک  هعجارم  يدـهتجم  ماـما  لوق  هب  دـناوت  یم  دـبای  يرتشیب  عـالطا  وا  هرابرددـهاوخ  هک م_ي  ره 
زا نارگیدو  وا  نامز  لهاو   , هعامج نب  ماماو ع_ز  جات ,  شدنزرف  نینچمهو  یکبس ,  نسحلا  وبا  ینعی  دنراد  وا  داهتجاو  يراوگرزب 

 . نایفنحو نایکلام  نایعفاش , 

زین امهنع  هّللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلعو  باطخ  نب  رمع  رب  وا  هکلب  هدوبن  هیفوص  زا  فلس  نیرخات  رب م_ اهنت  هیمیت  نبا  ياه  لاکشا 
 . تسا هتفر  لا گ_ _ك_ شا

 . دراو م_ي ك_ن_ن_د وا  رب  ار  اه  تمهت  نیرتدبو  هدوبن  لئاق  یشزرا  وا  مالک  يارب  یسک  هکنآ  هصالخ 

 . _د رگ م_ي ب_شا طارفاو  هدننک  هارمگ  هارمگ ,  , وگ تعدب  يدرف  هک  دندقت  وا م_ع_ هرا  _ برد

امو (( , 673  )) دنکراتفر شلدع  وا ب_ا  _د ب_ا  نواد خ_
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 !... . نیمآ درادهگن , ناما  رد  وا  راتفرو  هدیقع  شور ,  زا  ار 

هب دـقتعم  وا  بهذـم  لها  تسا  یـضتقم  هک  دراد , نآ  تابثارد  یبلطمو  تسا ,  ادـخ  يارب  تهج  هب  لئاق  وا  دـیوگ : یم  هک  اـجنآات 
(( . 674  )) دنشاب رارقتساو   , تیمسج

تیباهو هرا  _ برد ثحب  ماـگنه  ار  وا  راـکفا  زا  یـضعب  یلو  مینک ,  یم  اـفتکا  هیمیت  نبا  صخـش  هراـبرد  رادـقم  نیم  م_ا ب_ه ه_
هدـنهد همادا  زین  وا  دوخو  هدوب  هیمیت  نبادـئاقع  همادا  یخیرات  رظن  زا  تیباهو  اریز  دومن , میهاوخ  در  هدادرارق و  یملع  لیلحت  دروم 

 . تسا هلبانح  دیاقع 

ار ن_ي_ك_و وا  نیملـسم  زا  یـضعب  هـک  هدـش  ثعاـب  نـیمه  تـسا ,  هدوـب  دـنمرنه  لـطابو  قـح  ندرک  طوـلخم  رد  هـیمیت  نـبا 
نارای ياراد  دـیابن  هک  ضحم  لـطاب  کـی  ـالاو  دـش , رـشتنمو  فورعم  وا  ماـن  ور  نیا  زاو  دـنمانب , مالـسالا  خیـشو  هتـشاد ,  پ_ن_

.دشاب یناوریپو 

باتک فالخ  رب  تسا  نید  رد  نتـشاذگ  تعدبو  سفن  ياوهزا  يوریپ  اب  هنتف  ره  عورـش  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  ع )   ) نینمؤملاریما
.دننک یم  يوریپ  رگید  يدارفا  زا  ادخ  نید  ریغ  رب  يدارفاوادخ 

نابز دـیدرگ , ادـج  لطاب  زا  الماک  قح  رگاو  تخانـشدنهاوخ ,  ار  نآ  نایوج  قح  دـش , ادـج  قح  زا  الماک  لـطاب  _ر  گا پ_س 
تـسا اجنیا  ردو  دندرگ , یم  طولخ  اب ه_م م_ سپـس  نآ ,  زا  يردقو  هدـش  هتفرگ  نیا  زا  يردـق  یلو  دوش , هاتوک  نآ  زا  نیفلاخم 

(( 675  )) دشاب هداد  یکین  هدعواهنآ  هب  دنوادخ  نیا  زا  لبق  هک  دنبای  یم  تاجن  یناسک  اهنتو  هدشطلسم ,  دوخ  ءایلوا  رب  ناطیـش  هک 
.

باهولادبع نب  دمحم  نارود  ج _ 

باهولادبع نب  دمحم  نارود 

 . در ما ك_ نایلبنح ق_ي_ دیاقع  دیدجت  يارب  دوب , هدش  هیمیت  نبا  راکفا  عبات  الماک  هکنآ  زا  سپ  باهولادبع  نب  دمح  م_

ار دوخ  تکر  ح_
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 . دوب مدرم  ندرک  نامنا  _ي خ_ بو ق_ت_ل  ملظ ,  ناقفخ ,  عاونا  نیرتدب  دهاش  هک  يا  هقطنم  رد  دومن , زاغآدجن  رد 

ندش هدایپ  هدامآ  دوخ  خیراترد  راب  نیلوا  ياربو  هدیسر  دوخ  تردقو  تمظع  هجرد  نیرتالاب  هب  یلبنح  يرشق  هدیقع  وا  تیلاعف  ابو 
 . دیدرگ یلمع  یگدنز  رد 

هتـشادن یبسانم  تیعقومو  لاجم  چـیه  اـهنآ  رد  هک  هتـشذگ  یخیراـت  _ل_ه  حر ود م_ زا  _ن  يا زا  هد پ_ي_ش  نیا ع_ق_ي_
مود هلحرم  ردو  دنداد , صاصت  _ خا دوخ  هب  لبنح  نب  دمحا  زا  دعب  ار  یتدیقع  ياه  هنیمز  مامت  هرعاشا  لوا :  هلحرم  رد  اریز  تسا , 
املع نآ  رد  هک  یملع  وج  کی  رد  ار  دوخ  را  _ك_ فا وا  ار  _ يز تفاین  دوخ  توعددربشیپ  يارب  ار  یبساـنم  تیعقوم  هیمیت  نبا  : 

اپ رب  یبـالقنا  وا  هیلعو  هدرک  هـفخ  لالدتـساو  ناـهربا  ار ب_ وا  ياد  _ه_ا ص_ نآو درک , رـشتنم  دنتـشاد  دوـجو  یگرزب  ياـهقفو 
 . دومن لطاب  ار  شگنرینو  شو  _ ما ار خ_ شتوعد  شتآ  هک  دندرک 

يا ج_ز هرا  _ چوا _گ_ي_ز  نا دا  رذ ف_س_ اذــلو ب_ تفاتــش ,  اــملع  يراــی  هـب  وا  زا  يریگوــلج  يارب  زین  تـقو  تـلود 
(( . 676  )) تشادن ملاسان  ياهلد  رد  ذو  _ه_ا ي_ا ن_ف_ يال ك_ت_با _ بال رد  ند  م_خ_ف_ي ش_

لهج دو , هدا ب_ _ مآ تما  نایم  رد  دوخ  نیگآرهزراکفا  رـشن  تهج  باهولادـبع  نب  دـمحم  يارب  هنیمز  لـبا ,  رد م_ق_ _ي  لو
دنک رشتنم  ریشمش  روز  اب  ار  توعد  نیا  هک  دوب  هدش  نآ  رب  دوعس  لآ  تلودو  هتفرگ  رب  رد  ار  دجن  یحاون  مامت  يداوس  یبو 

ناـجو هدوب  كرـشو  رفک  هب  موکح  ترو م_ _ن ص_ يا ردو غ_ي_ر  هدومن  تیباـهو  هب  داـقتعارب  راداو  ار  مدرم  بیترت  نیدـبو 
 . ..دوب دهاوخ  لالح  اهنآ  لامو 

 . تفریذپ یم  ماجنا  حیحص  دیحوت  مان  تحت  دساف  دیاقع  زا  يا  هعومجما  راک ب_ نیا  هیجوت 

باهولادبع نبا 
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: ... . دنک یم  زاغآ  هنوگ  نیا  دی  _ حو هرا ت_ _ برد ار  دوخ  نخس 

اما دنتــسه , اریذـپ  ملــسمو  رفاـک  ار  تـی  _ بو _ بر _ي_د  حو ت_ تیهولادـیحوتو ,  تیبوـبر  دــیحوت  تـسا ,  عوـن  ود  رب  نآو 
هک دنتـسین  نآ  رکنم  رافک  هک  دنادبو  هداد  زیمت  دیحوتود  نیا  نایم  دیاب  ناملـسم  ره  تسا ,  رفکو  مالـسا  نایم  زرم  تیهولادـیحوت 

 . تسا ربدمو  هدنهد  يزور   , قلاخ دنوادخ 

_ح_ي م_ن لا جر  _ن ي_خ_ مو راـصبالاو  عمــسلا  کـلمی  نـما  ضرـالاو  ءامــسلا  نـم  مـکقزری  نـم  لـق  : ) دــیامرف یم  ادــخ 
هچ وگ  ب_ (( : 677  ( )) نو _ت_ق_ تال _ فا لقف  هّللا  نولوقیـسف  رمالا  ربدی  نمو  یحلا  نم  تیملا  جر  _خ_ يو _م_ي_ت  لا

ار هدرمو  هدرمزا  ار  هدنز  یسک  هچو  تسا ,  اه  یئانیبو  یئاونش  کلام  یسک  هچ  ای  , دهد یم  يزور  نیمزو  نامسآ  زا  ار  امش  یـسک 
؟ دنک یم  ریبدت  ار  راک  یسک  هچو  دزاس , یم  جراخ  هدنز  زا 

سمشلا رخسو  ضرالاو  تاوامـسلا  قلخ  مهتلاس م_ن  نئلو   :) نینچمهو دیتسین  راکزیهرپ  ارچ  سپ  وگب  هّللا ,  تفگ :  دنهاوخ  اهنآ 
؟  تسا هدرک  رخسم  ار  هامو  دیشروخو  هدیرفآار  نیمزو  اه  نامسآ  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  رگاو  (( : 678  ( )) هّللا نلوقیلرمقلاو 

 . هّللا تفگ :  دنهاوخ  اهنآ 

یـسک ادـخ  زج  هـک  وـت  هـتفگ  نـیا  هـک  ینادـب  دـیاب  سپ  دـنراد , نآ  رب  رارقا  راـفک  هـک  دو  _ت ش_ يار ت_و ث_با رگا ب_
هکل ب_  , ندوب ن_ي_س_ت ناملـسم  يارب  یفاک  دنک , یمن  ریبدت  ار  راک  یـسک  دنوادخزجو  تسین  هدنهد  يزورو  راگدـیرفآ 

(( . 679  )) ینک لمع  نآ  قیقد  يانعم  اب  نخس  نیا  هبو  تسین  دنوادخ  زج  يدوبعم  چیه  هّللا :  الا  هلا  ال  یئوگب :  دیاب 

مامت درادن , یتلالد  ادخ  تایآو  تمکح  هب  لهج  رب  زج  هک  يوتحم  یبو  هداس  ياه  هلمج  نیا  اب  دهاوخ  یم  وا 
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كرشم ناناملسم  ینعیام  نامز  نیکرـشم  (( : 680  )) هک دنک  یم  یهتنم  اجنیا  هب  ار  دوخ  نخـس  اذلو  , دنک ریفکت  ار  یمالـسا  هعماج 
ره رد  اهنیااما  دندش  یم  صلخم  اه  يراتفر  رد گ_ _ي  لو هدیزرو  كرش  یگدوسآ  تقو  رد  ناینیشیپ  اریز  دنا , ناگتشذگ  زا  رت 
ربلا یلا  مهاجن  املف  نیدلا  هل  نیـصلخم  هّللا  اوعد  کلفلا  یفاو  _ب_ كر اذا  ف_  : ) هفیرـش هیآ  نیا  لیلد  هب  دنا , كرـشم  لاح  ود 
نانآ هاگره  یلو  دنناد , یم  وا  نآ  زا  الماک  ار  نیدو  دنناوخ  یم  ار  ادخ  دندش , یتشک  راوس  رگا  سپ  (( : 681  ( )) نوکرشی مه  اذا 

.دنوش یم  كرشم  هرابود  دهد  یم  تاجن  یکشخ  يوس  هب  ار 

_ر فا _ كو كرـشم  دورب  اـهنآ  روـبق  تراـیز  هب  اـی  دوـش  (ع )  وا تیب  لـهاو  ص )   ) هّللا لوـسر  هب  لـسوتم  هک  ره  نیاربا  ب_ن_
_ي مار لـبهو  هاـنم  يزع ,  تـال ,  ياـه  تـب  هـک  تـسا  یناــسک  كرــشزا  _ر  تــالا وا ب_ كر  ب_ل_ك_ه ش_ _ت ,  سا

 . دندیتسر پ_

 . تخادرپ زاجحو  دجن  ناناملسم  نادنزرف  ندیدزدو  تراغ  لتق ,  هب  هدیقع  نیا  اب  وا 

.دش دنهاوخ  میتی  تنادنزرفو  هویب  تنارسمه  هتشک ,  تدوخ  الاو  وش  یباهو  دوب : نینچ  اهنآ  راعش 

: دیوگ یم  هتـشو  ن_ هیباهولا )  یلع  درلا  یف  هیهلالا  قعاوصلا   ) مان هب  وا  در  رد  یباتک  باهولادبع  نب  نام  شردار س_ل_ي_ ب_
يدحا هک  میا  هدینشن  یلو  تفرگ  ارف  ار  مالسادالب  مامتو  هداتفا  قافتا  مالسا  همئا  نامز  رد  ینعی  دمحا , ماما  نامززا  لبق  لئاسم  نیا 

دالب امش  دننام  هکنآ  ایو  دهدب , نانآ  هیلع  داهج  روتسدو  هتسناد  دترم  ار  اهنآ  ای  دنک , ریفکت  نآ  ساسا  رب  ار  یسک  نیملسم  همئا  زا 
 . دنادب هبرا  _ح_ مو كرش  دالب  ار  نیملسم 

دنکن ریفکت  ار  لامعا  نیا  هک  یسک  ره  امش  هکلب 
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یتح نونکات  یلو  هتـشذگ  همئا  نامززا  لاس  دصتـشه  نونکا  دوشن , یلا  _م_ عا بکترم چ_ن_ي_ن  دوخ  دـنچ  رهدـیتسناد  رفاک 
دنگوس ادـخ  هب  , دـنک یمن  يروصق  نینچ  یلقاع  چـیه  هکلب  دـنک , ریفکت  هک  میا  هدینـشنار  نیملـس  زا ع_ل_م_يا م_ ملاـع  کـی 

, دنادترمورفاک یگمه  مدرم  هما  _ عو ارما  املع , زا  یلاعت  هّللا  همحر  دمحا -  نامززا  دعب  تما  مامت  هک  تسا  ینعم  نیدب  امش  نخس 
دننام هکن  _ يا زا  _م  ير ها م_ي ب_ مه ب_ه ت_و پ_ن_ زابو   ! میرب یم  هاـنپ  وت  هب  ایادـخ  نوعجار ,)  هیلا  اـناو  هّلل  اـنا   : ) سپ

(( . 682  )) ....امش طسوت  رگم  هدشن  اپ  رب  تجح  هکدیئوگب  دوخ  ماوع  زا  یضعب 

زاو هدناوخ  _تن  سو باتک  هب  بوسنم  ار  دوخ  هک  دنا  هدـش  یـسک  راتفرگ  مدرم  زورما  دـیوگ : یم  نینچ  رد ص_ف_ح_ه4  وا 
 . _ت سا فلاخم  یناسک  هچ  اب  هک  درادن  یهجوتو  دنک  یم  طابنتسادهاوخ  هچ  ره  نآ  مولع 

لوق موهفم  رب  هک  دناد  بجاو م_ي  مدرم  رب  هکلب  دریذپ , یمن  دهد  قیبطت  ملع  لها  اب  ار  دوخ  نخـس  هک  یهاوخ  وازا ب_ _ر  گا
 . تسا رفاک  دنک  تفلاخم  هک  رهو  دننک , لمع  وا 

کی زا  مهد  کی  یتح  دـنگوس  ادـخ  هب  درادـن , ار  داهتجا  لـها  ياـه  تلـصخ  زا  تلـصخ  کـی  یتح  وا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیاو 
هیلا اـناو  هّللاـنا   , ) تـسا هداد  بـیرف  ار  لـهاج  دارفا  زا  يرایـسبوا  س_خ_ن  نآ ,  دو  _ جو _ا  بو دراد , ار ن_ي_ز ن_ تلــصخ 

ار اهنآ  مامت  اریز  دـیوگ , یمن  اهنآ  باوجرد  هملک  کی  یتح  وا  یلو  دـنهد  یم  رـس  ادـن  نابز  کی  اب  تما  مام  ت_  (, نو _ع_ جار
 . نادرگرب قح  هار  هبو  امن  تیاده  ار  هارمگ  نیاایادخ  دناد , یم  لهاجو  رفاک 

تیبوبر دیحوت  هلاسم  یسررب 

ار یتسردان  نخس  هچ  هک  مینک  یسررب  دیاب  لا  ح_
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 . دننک یم  ریفکت  نامز  نیا  اتار  ناناملسم  هدمع  هک  دنا  هدش  یهابتشا  هچ  راچد  وا  نارای  رثکاو  هدادرس ,  باهولادبع  نبا 

 . میهد رارق  یسرربو  ثحب  هتوب  رد  ار  وا  راکفا  دیاب  راک  نیا  يارب 

ار _ يز _ت ,  سا رود  نآرق ب_ه  دارم  زا  راگدیرفآ )  ) قلاخ ینعم  هب  بر  ریـسفت  میریگ :  یم  رظن  رد  ار  تیبوبر  دیحوت  ادـت  _ با
نیا _ه ب_س_ا  چو درادرا , _ت_ي_ خا رد  ار  فرـصتو  هرادا  ریبدـت , راـک  هـک  تـسا  یـسک  مـیرک  نآرقو  تـغل  رد  بر  ینعم 

 . ندرک یهارمهو  تیکلام  تسا ,  _ ير حالصا ,  تیبرت ,  دننامدوش  قبطنم  یفلتخم  قیداصم  رب  یلک  موهفم 

فرحنم راکفا  زا  ییاههو  نآ ك_ سا  _ سار _ بو هد  نآ ش_ رب  تیباهو  هک  هنوگنآ  تیقلاخ  ياـنعم  رب  ار  بر  هملک  ناوت  یمنو 
بر ینعم  ات  هدرکربدت  لیذ  ینآرق  تایآ  رد  دیئایب  ددرگ , _ن  شور _ال  ما هابتـشا ك_ نیا  هکنآ  يارب  لاح  تفرگ ,  دـندرک  انب  ار 
يا (( : 683  ( )) مکقلخ يذـلا  مکبر  اودـبعا  سانلا  اهیا  اـی  : ) دـیا _ مر _د م_ي ف_ نواد خ_ میروآ :  تسدـب  ار  زیزع  باـتک  رد 

.دیرفآ ار  امش  هک  ار  دوخ  بر )   ) راگدرورپ دینک  تدابع  مدرم 

راـگدرورپ امـش  بر )   ) راـگدرورپ هکلب  (( : 684  ( )) نهرطف يذـلا  ضرـالاو  تاوامـسلا  بر  مکبر  لـب  : ) دـیامرف یم  نینچم  _ هو
 . تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  هک  تسا  نیمزو  اهنامسآ 

ار اهنآ  هکنآ  نهرطف :  يذلا  ای  دیرفآ  ارامـش  هکنآ  مکقلخ :  يذـلا  نتفگ  هب  يزاین  دوب  قلاخ  ین  بر ب_ه م_ع_ _ر  گا پ_س 
 . درادن ینعم  چیه  رارکت  نیا  هک  دوبن , ررکم  روط  هب  دیرفآ 

_ه بو تسین ,  نهرطف  يذـلاو  مکقلخ  يذـلا  نتفگ  هب  يزاین  چـیه  میرب  راـک  هب  قلاـخظفل  _ه  يآ ود  _ن  يا رد  بر  ياـج  هب  رگا 
هب ار  بر  رگا  سکع 
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_ع_ن_ي مو _ت ,  سا _ي ح_ت_م_ي  نا _ هلمج پ_يا هب  زاین  تروص  نیا  رد  میریگب ,  هدننک  فرصت  ای  هدننک  ریبدت  ینعم 
رد نیمزو  اهنامـسآ  راگدیرفآ  مود :  هیآ  ین  _ع_ مو  , _ت سا امـش  ياهراک  ربدم  دـیرفآ  ار  امـش  هکنآ  دوش : یم  هنوگنیا  لوا  هیآ 

 . دنک یم  ریبدت  ار  نآ  راک  کلام  ناونع  هبو  هدرک  فرصت  نآ 

 . تسین نآ  هرابرد  لصفم  ثحب  يارب  لاجم  هک  تسارایسب  ینعم  نیا  رب  دهاوشو 

نآرق حـیر  فلاخمو ن_ص ص_ هدوهیب  ینخـس  دـنراد  لوبق  ناملـسمو  رفاک  ار  تیبوبر  دـیحوت  اما  هکنیا :  رب  وا  لوق  نیاربان  ب_
 . تسا

هک یلاح  رد  مهاوخب  ادـخ  زا  ریغ  يراگدرورپایآ  وگب  (( : 685 ( )) یـش ء لک  بر  وهو  ابر  یغبا  هّللا  ریغا  لق  : ) دیامرف یمدنوادخ 
 . تسازیچ همه  راگدرورپ  وا 

هک دـینک  یم  رما  نـم  هباـیآ  دـیوگب : دوـخ  موـق  هـب  اـت  (ص )  ربـما اد ب_ه پ_ي_ زا خ_ _ت  سا _ي  _ه خ_ط_با يآ _ن  يا
 . تسین ادخزج  يربدم  چیه  هک  یتروص  رد  مشاب  هتشاد  وا  يارب  ریبدتو  تیبوبر  هب  رارقاو  هتفرگ  دوخ  يارب  ادخ  ریغ  يراگدرورپ 

؟  دیراد اهنآ  نتشاد  ریبدت  هب  رارقاو  هتفریذپ  ار  نیغورد  نایادخ  رگیدو  اهتب  امشو 

چیه رگید  اـعدا م_ي ك_ن_د , باهولادـبع  نبا  هک  هنوگناـمه  دنتـشاد , ییاـهنت  هب  دـنوادخ  تیبوـبر  هب  رارقا  راـفک  رگا  سپ  , 
مدر ار ه_م_ه م_ _ يز هّللا  ذا ب_ _ع_ي_ لاو تفر  یم  رامـشب  هدوهیبو  یفاضا  یمـالک  تروص  هبو  دوبن , هیآ  نیا  يارب  ییاـنعم 
یمن رما  (ص )  ربماـیپ هب  اذـلو  _س_ت_ن_د , ناد اـتکی م_ي  تیبوبر  رد  ار  ادـخ  رفاـک  هچو  ناملـسم  هچ  وا  ياـعدا  ط_ب_ق 

 . دریگب ادخ  ریغ  يراگدرورپ  هک  دندرک 

مکءاـج دـقو  هّللا  یبر  لوـقی  نا  ـالجر  نوـلتقتا  :).... دوـمرف دـنوادخ  تسا ,  هدـمآ  نوـعرف  لآ  نمؤ  هرا م_ _ برد هیآ  نـیا  هباـشم 
(( 686  ( )) مکبر نم  تانی  _ب_ لا ب_
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ناتراگدرورپ فرط  زا  ینـشور  تایآ  هک  یتروص  رد   , تسا هّللا  نم  راگدرورپ  دیوگ  یم  هکنآ  رطاخ  هب  دیـشک  یم  ار  یـسک  ایآ  :
 . تسا هدروآامش  يارب 

_ت سد _ا ب_ه  هرا ریبدت ك_ هک  تسا  يربدم  ینعم  هب  هکلب  تسا ,  راگدیرفآ  زا  ریغ  بر  دـهد  یم  ناشن  هک  رگید  هیآ  اههدو 
 . _ت سا وا 

نبا دلقم  درگاش  کی  زج  باهولادبع  _ن  باو تسا ,  هدوبن  رـشب  مامت  قافتا  دروم  يراگدرورپ  نینچ  تایآ  _ن  يار _ ب_ن_با
وا رطخ  اذـلو  _ر ك_ن_د , بد نآ ت_ رد  _ك_ه  نآ نود  دـنک ب_ یم  لـقن  هـیمیت  نـبا  زاار  رکفت  نـیا  اذـلو  تـسین ,  هـیمیت 
نبا هک  یلاـح  رد  درکن  جراـخ  یملع  جـهنمو  حـال  _ط_ صا بو  _ چرا زا چ_ ار  رظن  نـیا  هـیمیت  نـبا  اریز  دوـب , رتـشیب  نیملـسمرب 

نیملسم مامت  ریفکت  راک  نیا  هجیتنو  دنک , هدایپ  نیملسم  رب  یلمع  روط  هب  ار  رکفت  نیا  تسناوتو  هدید  دعاسمار  طیارش  باهولادبع 
 . مینک یم  یسررب  ار  تیهولا  دیحوت  هرابرد  وا  رظن  بلطم ,  ندش  نشور  يارب  دوب , تیباهو  زج 

تیهولا دیحوت  هلاسم  یسررب 

رد وا  _ي_ر  غو هدو  یلاعتو ب_ هناحبس  دنوادخ  يارب  هناصلاخدیاب  تدابع  هک  تسا  نیا  تیهولا  دیحوت  زا  اه  یباهو  روظ  م_ن_
 . دشابن کیر  تدا ش_ _ن ع_ب_ يا

 . تسا هداتسرفار  لسرو  ایبنا  دنوادخ  هک  تسا  دیحوت  نیا  رطاخ  هبو 

نآر ب_ه م_ع_ن_ي رد ق_ هّللا  اریز  تسا  حالطصا  دوخرد  دشاب  یلاکشا  رگاو  تسین ,  موهفم  نیا  رد  یصقن  ای  لاکشا  چی  ه_
اه حالطـصا  رـس  رب  یثحب  رگید  میقفتم  میهافم  رد  نوچ  یلو  میمانب  تدابع  دیحوت  ار  دـیحوت  نیا  میناوت  یماذـلو  تسین ,  دوبع  م_

 . مینک یمن 

فال _ت_ خا _ي  لو تسا ,  دنوادخ  نآ  زا  اهنت  تدابع  هکلب  درک  تدابع  ار  ادخ  ریغ  دیابن  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  نانامل  م_س_
نیرتمهم هک  تسا  تدابع  موهفم  رد ت_ش_خ_ي_ص 
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 . تسا هدیزغل  تیباهو  ياپ  هک  تسا  یئا  نا ج_ _ن ه_م_ يا اریز  تسا ,  هنیمز  نیا  رد  عوضوم 

موهفم هکنآ  رگم  دشاب  ینعم  ابدناوت  یمن  ام  نخس  مینک ,  تداب  ار ع_ لا  يادخ م_ت_ع_ افرص  ینعی  صلاخدیحوت  میئوگب  رگا 
تـسدب كرـشم  زا  دحوم  نداد  زیمت  يارب  یتباث  نازیم  هکنآ  ات  مینادب ,  ار  نآ  طباوضو  دودحو  صخـش  ار م_ تیدوبع )   ) یگدنب

 . میروآ

؟  دحومای تسا  كرشم  ایآ  دنک , یم  میظعت  ار  اهنآو  هتفر  ایلوا  روبق  ترایز  هب  هدومن ,  لسوت  هک  یسک  الثم 

صخـشم روط  هب  ار  تدابع  قیداصم  ناوتب  نآ  هلیـسو  هب  هک  میـشاب  هتـشاد  يا  هطباض  دـیاب  لاؤس  نیا  لاثما  هب  نداد  باوج  زا  لـبق 
 . مینک فشک 

تدابع موهفم  يانبم  هرابرد  تیباهو  اب  هرظانم 

هراشا

 . تسا تدابع  يرگید  ربارب  رد  ینتورفو  تلذ  عوضخ ,  عون  ره  تیباهو  رظن  زا 

ءایلوا زا  ای  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  ربارب  رد  سک  ره  سپ  دور , یمرامش  هب  نآ  هدنب  دنک , تلذ  زارباو  عوضخ  يزیچ  ربارب  رد  هک  ره 
 . تسا كرشم  اد  تبسن ب_ه خ_ هجیتن  ردو  دور  یم  رامشب  وا  هدنب  دنک  تلذ  زاربا  ای  عوضخ  عون  رهادخ 

هدیـسوب ار  ناشیا  رهطم  حیرـض  هدیـسر ,  ص )   ) هّللا لوسر  ترایز  هب  ات  دنک  یط  ار  ینالوط  ياههارو  هتفر  ترفاسم  هب  هک  ره  اذـل 
هبق اـه  حیرـض  مارتحاو  میظعت  يارب  هک  یـسک  نینچمه  تسا ,  كرـشمو  رفاـک  دـشکب , حیرـض  رب  ار  دوخ  تسد  كربت  ناونع  هبو 

.دزاسب اهنآ  رب  هاگرابو 

دیوگ یم  نینچ  شلیاسر  زا  یکی  رد  باهولادبع  نبا 

هداتسرف ربمایپ  ای  برقم  هکئالم  هراتس ,  تخرد ,  , ربق کی  يو  يرر ب_ه س_ عفد ض_ ای  يدوس  ندروآ  تسد  هب  يارب  سک  ره 
دوخ يارب  هّللا  زا  ریغ  ییادخ  عقاورد  دنک , هجوت  ادخ 
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 . تسا هدرک  بیذکت  ار  هّللاالا ) :  هلا  ال   ) تداهشو هدرک  باختنا 

 . دوش هتشک  دیاب  تفریذپنرگاو  دنک  هبوت  هک  تساوخ  وا  زا  دیاب  اذل 

وا هب  دـناسر , یمررـضو  عفن  هک  تسا  دـنوادخ  اهنت  هک  مناد  یم  نمو  مت ,  _ شاد كربتدـصق  اهنت  نم  دـیوگب : كرـشم  نیا  رگاو 
هبدنتـشذگ ایرد  زا  هک  یماگنه  اهنآ  هک  دهد  یم  ربخ  اهنآ  زا  دنوادخ  دوبوت , هتـساوخ  دـننام  زین  لیئارـسا  ینب  هتـساوخ  دوش : هتفگ 

موق مکنا  : ) دومرف اهنآ  باوج  رد  وا  هد ,  رارق  ام  يارب  اهنآ  ناگیادـخ  دـننام  ییادـخ  یـسوم  يا  دـنتفگ : هدیـسر  تسرپ  تب  یموق 
(( . 687  )) دیتسه لهاج  یموق  امش   (: نولهجت

: ... . دیوگ یم  يرگید  هلاسر  رد  وا 

ادـخ ناونع  هب  ار  اهنآ  عقاو  رد  , دـشکب تسد  يا  هبق  ای  ربق  رب  كربت  دـصق  هب  ای  دـیوج  كربت  یتخردای  گنـس  هب  هک  ره  نینچمهو 
(( . 688  .... )) تسا هتفریذپ 

 ( ص  ) هّللا لو  _ سر ربـق  تراـیز  هب  هک  يدـحوم  ناناملـسم  هراـبرد  یموـصعم  ناطلـس  دـمحم  ماـن  هـب  یباـهو  کـی  دـینیبب  لا  ح_
هنوگچ هلوسرو  هدـبعادم  ناو م_ح_ هّللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  دـنیوگ : یمو  هتـسج  كربـت  رهطم  ما  نآ م_ق_ _ه  بو _ت_ه  فر

متسناوت رظن  تقد  اب  متشاد  هبیط  هنیدم  هب  هک  یترایز  راهچ  رد  فیعض  هدنب  نیا  : .... دیوگ یم  هچ  اهنآ  قح  رد  دنک و  یم  فیصوت 
تادابعو مدـهنم  ار  مالـسا  هدوب ,  نامیا  اـب  داـضت  رد  هک  منک  هدـهاشم  يا  هر  ربماـیپ م_ن_ظ_ فیرـش  ربق  دزنو  يوبن  دجـسم  رد 

روکو کشخ  دیلقت  اه , تلاهج  ندش  هتشابنا  ندرک ,  ولغ  زا  _ي  مد ك_ه ن_شا _ يد يدو  _ لآ كر  لئاسم ش_ دنک , لطابار 
 . تسا هدوب  لطاب  ياه  بصعتو  هناروک 

دنتسه يا  هبیرغدارفا  دنوش  یم  تارکنم  نیا  بکترم  هک  یناسک  بلغاو 
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تبحمرد ولغ  ببـس  هب  ار  (ص )  ربمایپ ربق  اذلو  دنرادن , نید  تقیقح  زا  یعالطا  چیهو  هدـمآ ,  تسد  رود  ياه  نیمزرـس  زا  ك_ه 
(( . 689  )) دنرادن یهاگآ  چیه  دوخو  هتفرگ  تب  کی  دننام 

يا هد  _ نیا ق_عا دـیاب  ددرگ , صخـشم  تسا  هدـش  نآ  بکترم  تیباهو  هک  یتلاـهجو  ثحبم  طـلخ  _ن  يا _ك_ه  نآ يار  ب_
 . مینک لطاب  ار  میرکتو  تلذ  راهظا  عوضخ ,  ینعی  دنا  هتفرگ  تدابع  تخانشرایع  ناو م_ ك_ه ب_ه ع_ن_

یم یلئاسم  ناس  _ نا ياهراک  زا  يرایـسب  رد  ام  درمـش , تدابع  ناوت  یمن  ـالقع  هنو  اعرـش  هن  ار  تلذ  راـهظاو  عوض  فر خ_ ص_
یناسنا چـیه  یلو  هدـنامرف ,  ربارب  رد  زابرـسای  داتـسا , ربارب  رد  درگاـش  عوضخ  دـننام  تسا ,  تلذ  راـهظاو  عوضخ  نآ  رد  هک  مینیب 

تلذو عوضخراهظا  _ن  يد _ لاو _ر  بار رد ب_ هداد  رو  _ت_ سد ام  هب  دنوادخ  درامـشب , تدابع  اراهنآ  راک  نیا  درادـن  تارج 
نیئاپ هنالیلذ  ار  دوخ  ياـهلاب  نیدـلاو  اـهنآ  رب  محرت  يارب  (( : 690  ( )) همحرلا نم  لذـلا  حانج  اـمهل  ضفخاو  : ) دـیامرف یم  مینک , 

 . روآ

 . تسناد تدابع  ار  راک  نیا  ناوت  یمن  یلو   , تسا عوضخ  تدش  زا  هیانک  اج  _ن_ يا رد  اهلاب  ندروآ  نیئاپ 

فوـسف : ) دـیامرف یم  دـنوادخ   , تسا رفاـک  ربارب  رد  تزعو  نمؤـم  ربارب  رد  تلذو  عوـضخ  راـهظا  هـشی  ناملـسم ه_م_ راعـش  زینو 
دروآ ك_ه _د  هاو ار خ_ یموق  دنوادخ  (( : 691  ( )) نیرفاکلا یلع  هزعا  نینمؤملا  یلع  هلذا  هنوبحیو  مهبحی  موقب  هّللا  _ي  ي_تا

رگا دشاب , _ز م_ي  يز نار ع_ _ فا ربارب ك_ ردو  لیلذ  نینمؤم  هب  تبـسن  دنراد , تسود  ار  وا  اهنآو  هتـشاد  تسود  ار  _ه_ا  نآ
 . تسا لاحم  نیاو  دننک , تدابع  ار  رگیدکی  نینمؤم  هک  تسا  هداد  روتسد  نینمؤم  هب  ادخ  سپ  تسا  تدابع  تلذ  راهظا 

زین نیا  زا  رت  _ح  ضاو _گ_ر  يد _تا  يآ
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نیرتالاب دو  ك_ه س_ج_ مدآ ,  تر  يار ح_ض_ هکئـالم ب_ هدجـس  دـننام  دـننک  یمدر  ار  تیباـهو  ياـعدا  اـمامت  هک  تسه 
مدآ يارب  میتفگ  هکئالم  هب  ام  (( : ....: 692  ( )) مدال اودجـسا  هکئالملل  انلق  ذاو  : ) دیامرف یم  دنوادخ  تسا ,  تلذو  عوضخ  بتارم 

 .. ..دینک هدجس 

دیاب املـسم  سپ  دشاب  تدابع  تیباهو  ياعدا  ربانب  تلذو  عوضخ  بتارم  نیرتالاب  راهظاو  ادخ  ریغ  يارب  هدج  _ر س_ گا پ_س 
 . مینادب توغاط  ار  مدآو  هّللاب  ذایعلاو  رفاکو  كرشمار  هکئالم 

؟  دننک یمن  ربدت  نآرق  رد  نایباهو  نیا  هنوگچ 

؟  تسا هدروخ  لفقو  هدش  هتسب  اهنآ  بولق  دنکن 

يانعم هب  دوجس  هک  دنک  ضارتعا  دناوت  یمن  سک  چیهو  تسین  تدابع  عوضخ  تاجرد  نیرتالاب  هک  دوش  یم  صخـشم  هیآ  نیا  زا 
هک هنوگناـمه  دـندوب  هداد  رارق  ار ق_ب_ل_ه  وا  هک  تـسا  نـیا  ع )   ) مدآ يارب  هدجـس  زا  روـظنم  هـکنآ  اـی  تـسین  دوـخ  یقیقح 
نآ لومعم  تروص  نامه  هیآ  نیا  رد  دوجـس  رهاـظ  اریز  _ت  سا لـطاب  لاـمتحا  ود  نیا  دـنناد , یم  هلبقار  فیرـش  هبعک  ناناملـسم 
رگا زینو  تسا ,  لیلدو  هیاپ  یب  لیوات  کی  تسا  هدوب  هلبق  مدآ  هکنیا  اماو  تفر ,  يرگید گ_ ياـنعم  هب  ار  نآ  ناوت  یمنو  تسا , 
مدآ دوخ  يارب  هدجـس  اریز  دـنام  یمن  یقاب  سیلبا  ضارتعا  يارب  ییاـج  رگید  دـشاب   ( ع  ) مدآ ندوب  هلبق  ینعم  هب  مدآ  يارب  هدـجس 

_ا يآ تقلخ ط_ي_ن_ا :) نمل  دجـساا  : ) دـنک یم  لـقن  سیلبا  لوـق  زا  ار  ینعم  نـیا  فـالخ  مـیرک  نآرقو  دوـب , _د  هاو ن_خ_
مدآ صخش  يارب  هدجس  _ه_ي  لا روتسد  زا  سیلبا  تشادرب  نیاربانب  يا ,  هدیرفآ  كاخ  زا  هک  منک  هدجـس  يار ك_س_ي  ب_

زا نم  هنم )  ریخانا   ).... هک درک  ضارتعا  ور  نیا  زاو  دوب , (ع ) 
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هد _ج_ سدراد يرتمک  تلیضف  هکنآ  يارب  دراد  يرتشیب  تلیـضف  هک  یـسک  هنوگچو  تسا ,  رتشیب  نم  تلیـضف  ینع  مرتهب ي_ وا 
, دـشاب هدـننک  هدـج  زا س_ _ض_ل  فا هلبق  هک  تسین  يزایندـشاب  هلبق  ناونع  هب  مدآ  نداد  رارق  هدجـس  زا  دوصقم  رگا  دـن , ك_

 . تسا _ه  يآ رهاظ  فالخ  نیا  هک  درادن , رب  رد  مدآ  يارب  یتلیضف  هدجس  نیا  اذلو 

يا هدیرفآ  كاخ  زا  هک  منک  هدج  یـسک س_ ياربایآ  انیط :) تقلخ  نمل  دجـساا   : ) مینیب یم  ار  سیلبا  لوق  ینعم  نیا  دیکات  ياربو 
).... .

.!؟  يداد يرترب  نم  رب  هک  ار  نیا  ینیب  یم  ایآ  (( : 693  ( )) یلع تمرک  يذلا  اذه  کتیارا 

 . تسا هتشاد  مدآ  يارب  گرزب  یتلیضفو  تلزنم  لمع  نیا  هک  تسا  هدوب  لیلد  نیا  هب  هدجس  زا  سیلبا  عانت  _ ما پ_س 

 : _ف_ت گو در  ضارتعا ك_ نم  هب  تسا  نادوس  لامـش  رد  ربرب  رهـش  رد  هنـسلا  راصنا  هورگ  ربهر  هک  یبا  _ هو يزور ي_ك 
 . تسا هدوب  دنوادخ  رما  هب  مدآ  يارب  هکئالم  هدجس 

 . تسا هدومن  لطاب  ارم  تجحو  هدرک  دراو  نم  رب  يا  هبرض  دوخ  لایخ  هب  وا 

دنوادخ یلو  تسا ,  كرش  نیع  هکلب  هدوب ,  كرش  قیداصم  زا  هدجس  ینعی  راک  نیا  هکنیارب  يراد  رارصا  نانچمه  وت  سپ  متفگ : 
 . تسا هدرک  نآ  هب  رما 

 . يرآ تفگ : 

.دنک یم  جراخ  ندوب  كرش  زا  ار   ( ع  ) مدآ يارب  هکئالم  دوجس  یهلا  رما  نیا  ایآ  متفگ : 

 . يرآ تفگ : 

يزیچ تیهام  یهلا  رما  اریز  ملاع ,  هب  دسر  هچ  دریذپ  یمن  ار  نآ  یلهاج  چـیهو  درادـن , یهجو  نخ  _ن س_ يا گ_ف_ت_م : 
هب دنوادخ  رگا  لاح   , تسا تناها  یئوگ  ازسانو  شحف  تیهام  الثم  دنک , یمن  لیدبت  ار  نآ  عوضومو  هدادن  رییغت  ار 
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یعون نوعرف  يارب  ام  نعلو  بسو  دـهد , یم  رییغت  ار  یئوگازـسان  تیهام  یهلارما  نیا  ایآ  میئوگ ,  ازـسان  ار  نوعرف  هک  درک  رما  اـم 
تیهاـم میرحت  نیا   , میریذـپب یناـمهیم  هب  ار  ینیعم  درف  هک  درک  مارح  اـم  رب  ادـخ  رگا  زینو  دـش !؟  دـهاوخ  وا  يارب  مارتـحاو  حدـم 

دهاوــخن ناــمهیم  يارب  ینیهوــت  تروــص  هـب  یناــمهیمو  دــهد , یمنرییغت  ار  تـسا  مارتــحاو  مار  _ كا نا  هــک ه_م_ یناــمهیم 
یمن ری  ار ت_غ_ي_ هدجس  تیهام  رما  نیا  , دنک رما  نآ  هب  دنوادخو  میتسناد ,  تدابعو  كرش  ار  هدجس  _ر  گا ,پ_س  دو ب_

هکئالم هک  تسا  نیا  وت  مالک  همزالو  تسا ,  لاحم  نیا  دش , دهاوخن  لیدبت  صلاخ  دیحوت  کی  هب  یهلا  رما  نیا  اب  دوجـسو  دـهد ,
 . ینک مهتم  كرش  هب  ار 

.دنام تکاس  نانچمهو  هدش  ریحتم  وا 

بوچراچ زا  جراـخ  اـساسا  ار  هدجـس  نیا  اـی  دراد , دوجو  وت  ربارب  رد  هار  ود  متف :  _ گو مدر  ار ق_ط_ع ك_ وا  تو  س_ك_
 ... . ینادب تدابع 

 . تساام رظن  نیا  هک 

نذا كر ب_ا  نیا ش_ یلو  دنـشاب , كرـشم  هدـننک  هدجـس  هکئـالمو  هدوب  تداـبع  قیداـصم  نیرتزراـب  زا  هدجـس  نیا  هکنآ  اـیو 
ءاشحفلاب رمای  هّللا ال  نا  لق  : ) دوش یمدر  هفیرـش  هیآ  نیا  ابو  دریذپ  یمن  یلقاع  ناملـسم  چیه  ار  یلوق  نینچو   , تسا ادخ  هزا  _ جاو

یهاگآ نآ  زا  هک  دیئوگ  یم  يزیچادخ  هیلع  ایآ  دـنک , یمن  اشحف  هب  رما  دـنوادخ  وگب  (( : 694  ( )) نوملعتال اـم  هّللا  یلع  نولوقتا 
.دیرادن

.درک یمن  نآ  هب  رما  لاعتم  يادخ  دوب , كرشو  تدابع  هدجس  رگا 

ار نآ  نا  دـنوادخو س_ب_ح_ هدوبن  یهلا  رما  اـب  هدجـس  نیاو  تسا ,  هداد  فسوی  نارداربو  ردـپ  هدجـس  زا  ربخ  نآرق  نینچمه 
نآ هب  مهتم  ار  فسوی  نارداربو  ردپو  هدوم  _ي_ف ن_ن_ صو كر ت_ ب_ا ش_
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: ).. . دیامرف یمدنوادخ  تسا ,  هتخاسن 

دوخ نیدلاو  (( : 695 ( )) اقح یبر  اهلع  لبق ق_د ج_ نم  يایؤر  لیوات  اذـه  تبا  ای  لاقو  ادجـس  هل  اورخو  شرعلا  یلع  هیوبا  عفرو 
هب ار  نآ  مراـگدرورپ  نیـشیپ ,  باوخ  لـیوات  تسا  نیا  , ردـپ يا  تفگ :  واو  دـنداتفا , هدجـس  هب  وا  يارب  یگمهو  دـناشن  تختربار 

.دناسر تیعقاو 

نم (( : 696  ( )) نیدجاس یل  مهتیار  رمقلاو  سمشلاو  ابکوک  رشع  دحا  تیار  ینا   : ) _ت سا هد  _ مآ _ه 4  يآ رد  باو  _ن خ_ يا
.دننک یم  هدجس  نم  يارب  هک  مدیدار  هامو  دیشروخ  هراتس ,  هدزای 

ره اـی  هدجـس  فرـص  هک  میریگ  یم  هجیتن  تاـیآ  نیازاو  دـیوگ , یم  نخـس  فسوی  يارب  هدجـس  زا  ود ج_ا  رد ه_ر  _د  نواد خ_
 . تسین تدابع  دشاب  میظعتو  تلذ  عوضخ ,  هدنهد  ناشن  هک  یلمع 

_ت م_ي ك_ن_د لذو عوضخ  راهظا  ایلواو  همئا  حیرـضای  هّللا  لوسر  ربق  لباقم  رد  هک  يدحوم  ناملـسم  نآ  ناوت  یمن  نیاربانب 
یلمع نینچ  رگاو  تـسین  تداـبع  ینعم  هـب  عوـضخ  اریز  مینادـب ,  ربـق  يارب  تداـبع  ار  وا  لـمعو  _س_ت_ه  ناد كر  ار م_ش_

زین دوسالا  رجح  ندیسوبو  هورمو  افص  نایم  س_ع_ي  اد , هناخ خ_ رود  هب  فاوط  ینعی  جح  رد  ناناملـسم  لمع  دشاب , ربق  تدابع 
نآ رب  ندیـشک  تسدو  ندیـسوبو  ص )   ) هّللا لوسر  ربق  رود  هب  فاوط  اب  یقرف  يرهاظ  لکـش  رظن  زا  لامعا  نیا  اریز  تسا  تداـبع 

نهک هناخ  درگربو  (( : 697  ( )) قیتعلا تیبلاب  اوفوطیلو  : ) دیامرف یم  یلاعتو  هناحبـس  دنوادخ  هک  مینیب  نآ م_ي  مغر  یلعو  درادن ,
.دنیامن فاوط  هبعک 

افص (( : 698 ( )) امه فوطی ب_ نا  هیلع  حانج  ـالف  رمتعاوا  تیبلا  جـح  نمف  هّللا ,  رئاعـش  نم  هورملاو  افـصلا  نا  : ) دـیامرف یم  زینو 
 , تسا یهلا  رئاعش  زا  هورمو 
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.دنک فاوط  اهنآ  رب  هک  تسین  وا  رب  یکاب  دیآ , هرمع  ای  ادخ )  ) هناخ جح  هب  هک  ره  سپ 

؟  دینیب یم  نآ  يارب  تدابع  ار  گنسو  لگ  رود  هب  فاوط  مهزاب  ایآ 

_ه_ي ن_ي_س_ت لا رما  زا  يرارف  هارو  دشاب , تدابعزین  اهراک  نیا  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب , تدابع  ندرک  عوضخ  فرص  رگا 
.

 . دهد یمن  رییغت  ار  راک  تیهام  یهلا  رما  هک  میدرک  نایب  مه  نیا  زا  لبق 

رهاوـظ اـب  اـهنت  اذـل  دـنا , هدـیمهفنار  نآ  حورو  تقیقح  هتخانـشن ,  ار  تداـبع  اـهنآ  هک  تسا  _ن  يا _ي_ت  _با هو لکـشم  یلو 
لقتنم یکرـشم  اهنآ ب_ه  نهذ  دسوب , یم  ار  ص )   ) هّللا لوسر  ماقم  هک  دننیبب  ار  يرئاز  هاگره  هدش ,  وربور  لامعا  _ك_ل  شو

ار ص )   ) هّللا لوسر  ماـقم  هک  يدـحوم  نآ  هب  ار  نآو  هدرک  جارختـسا  یمکح  تینهذ  نیا  زا  دـسوب , یم  ار  دوخ  تب  هک  دوش  یم 
 . تسا اج  نیمه  زا  نانآ  هابتشاو  دنهد , یم  تبسن  دسوب  یم 

زا ریغ  تیعقاو  یلو  دوش , ریفکت  زین  دسوبب  ار  دوسالا  رجح  هک  ره  دیاب  سپ  دوب , مکح  يارب  یفاک  لمع  یجراخ  لکش  افرـص  رگا 
 .. . تسا نیا 

 . تسا صلاخ  كرش  رفاک  طسوت  تب  ندیسوبو  صلاخ  دیحوت  ناملسم  طسوت  دوسالا  رجح  ندیسوب  هک 

 : تسا هنوگنیا  هطباض  نآو  میسانش  یمار  تدابع  نآ  طسوت  هک  دراد  دوجو  يرگید  هطباض  اجنیا  رد  درک !؟  یقرف  هچ  لاح 

ینآرق موهفم  اب  تدابع  فیرعت 

را _ گدرور پ_  ) تیبوـبر ندوـب ,)  ادـخ   ) تیهوـلا هب  داـقتعا  رب  ینتبم  هـک  یلمعو  یظفل  عوـضخ  زا  تـسا  تراـبع  تدا  ع_ب_
.دشاب لقتسم  روط  هب  دوخ  یگدنز  ای  دوجو  زا  يا  هبنج  کلام  دوبعم  هکنیا  ایو  دوخ  لاعفا  رددوبعم  لالقت  _ سا ي_ا  ندو ,)  ب_

نینچ اب  هک  یلمع  ره  سپ 
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تی _ هو _ لا _ل_ي_ت م_ع_ت_ق_د ب_ه  ها نیکرـشم ج_ هک  مینیب  یم  اذلو  دشاب , یمادخ  هب  كرـش  دشاب , هارمه  يداقتعا 
ههلآ هّللا  نود  اوذ م_ن  _خ_ تاو : ) _د يو _ت_ه م_ي گ_ شاد مالعا  اتحارـص  ار  بلطم  نیا  زین  نآرق  دندوب , دوخ  ياهدوبعم 
اهنآ ینعی.دـشاب  اهنآ  تزع  هیام  ات  دـندیزگرب  دوخ  يارب  ییاـهدو  م_ع_ب_ دـنوادخ , ياـجب  اـهنآ  (( : 699 ( )) ازع مهل  اوـنوکیل 

.دندوب دوخ  ياهدوبعم  تیهولا  هب  دقتعم 

رانک رد  يرگید  دوبعم  هک  یناـسک  (( : 700  ( )) نوملعی فوسف  رخآ  اهلا  هّللا  عم  نولعجی  نیذـلا  : ) دـیامر _د م_ي ف_ نواد خ_
.دیمهف دنهاوخ  يدوز  هب  , دنهد یم  رارق  ادخ 

_د ب_ه ندو نآ ب_ راچد  ناتسرپ  تب  هک  یکرش  هکنیارب  دنراد  حیرصت  اریز  دنادرگ , یم  رب  بقع  هب  ار  تیباهو  تایآ ,  _ن  يا
 : تسا هدومرف  ناـیب  هنوـگ  _ن_ يا ار  بلطم  نیا  لاـعتم  يادـخ  تسا ,  هدوـب  اـهدوبعم  نآ  تیهوـلا  هب  ناـشداق  _ت_ عا _ر  طا خ_
زاو (( : 701  ( )) نوملع فو ي_ _ر ف_س_ خآ _ه_ا  لا هّللا  عم  نولعجی  نیذلا  نیئزهتسملا  كانیفک  انا  نیکرشملا  نع  ضرعاو  )
دو _ه م_ع_ب_ _ه_كا نآ _م ,  يا هداد  ار  نا  _ گد هرخــسم ك_ن_ن_ باوـج  وـت  ياـج  هـب  اـم  نادرگرب ,  يور  نیکرــشم 

.دیمهفدنهاوخ يدوز  هبو  دنهد , یم  رارق  ادخ  رانک  رد  ار  ير  _گ_ يد

اذ _ لو تـسا ,  دوـبعم  تیهوــلا  هـب  داــقتعا  ناــمه  هـک  دــننک , یم  صخــشم  ار  كرــش  هلاــسم  یــساسا  ياــنبم  تاــیآ  _ن  يا
ابا دوـــب  هدروآ  (ص )  ربماـــیپ هـــک  يدـــیحوت  هدـــی  _ت_ن ع_ق_ فر _ يذ _ پزاو هدر  در ك_ ار  نآ  _ي_ن  كر م_ش_
اهنآ هب  رگا  هک  دندوب  نینچ  اهنآ  (( : 702  ( )) نوربکتـسی هّللا  الا  هلا  مهل ال  لیق  اذا  اوناک  مهنا  : ) دیامرف یم  دنوادخ  _د, ندو ن_م_

 . دندز یم  زابرس  نآ  نتفریذپ  زا  تسین  دنوادخ  زج  يدوبعمدش  یم  هتفگ 

يادخ ریغ  يدوبعم  ندوب  رب  ینبم  نانآ  هدیقع  اب  زیتسو  گنج  تروص  هب  اهنآ  يارب  ایبنا  توعد  اذ  _ لو
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زا سپو  دوش  دقتعم  دیاب  لوا  سپ  دشاب , یم  نکمم  ریغ  تسین  تیهولا  هب  دـقتعم  هک  یـسک  تدابعالقع  اریز  تسا ,  هدوب  لاعت  م_
.دنک تدابع  نآ 

ار اد  خ_ موــق م_ن ,  يا  (( : 703  ( )) هریغ هلا  نم  مکل  اـم  هّللا  اودـبعا  موق  اـی  : ) دـیامرف یم  ع )   ) حوـن ناـبز  زا  لاـعت  ياد م_ خ_
.دنک یم  نایب  یعقاو  يادخ  تدابع  زا  ار  نانآ  فارحنا  میرک  نآرق  هلیسو  نیدبو  دیرادنوا  زج  يدوبعم  امش  دینک , تدابع 

دوش لصاح  كر  زین ش_ دوبعم  تیبوبر  هب  داقتعا  زادیاش  تسا ,  تیهولا  هب  داقتعا  اب  هارمه  عوضخ  كرـش ,  رایعم  نیاربا  ب_ن_
ششخبو تعافـش  کلام  _ن_ك_ه  ياا ي_ تسا ,  وا  گرمو  یگدنز  تقلخ ,  رب  طلـسمو  وا  کلام  دوبعم  هکنیا  هب  داقتعا  ینعی 

_ت سا هدر  تدا ك_ ار ع_ب_ نآ  _ع  قاو رد  _د , نآ ب_شا تیبوبر  هب  دقتعمو  دنک  عوضخ  يزیچ  يارب  هک  ره  سپ  دـشاب ,
: دیامرف یم  دنوادخ  دننک , یم  قح  راگدرورپ  تدا  هب ع_ب_ توعد  ار  نیکرش  _ مو را  _ي ك_ف_ نآر _تا ق_ يآ اذ  _ لو , 

نم راگدرورپ  هک  دنوادخ   , لیئارسا ینب  يا  تفگ  جیسم  (( : 704  ( )) _ك_م برو یبر  هّللا  اودبعا  لیئارسا  ینب  ای  حیسملا  لاقو  )
.دینک تدابع  ار  تسا  امشو 

امـش راگدرورپ  نمو  تسا  تما  کی  امـش  تما  نیا  (( : 705  ( )) نودبعاف مکبر  اناو  هدحاو ,  هما  مکتما  هذـه  نا  : ) دـیامرف _ي  مو
.دیتسرپبارم سپ  متسه , 

هدوب لقتـسم  دوخ  لاـعفا  اـی  تاذ  رد  يزیچ  کـی  هک  تسا  نیا  هب  داـقتعا  نآو  دراد  دوـجو  زین  _ي  مو ي_ك م_ب_ن_يا س_
 . تسا كرش  دشاب  يا  هدیقع  نینچ  اب  هارمه  هک  یعوضخ  , درادن دنوادخ  هب  يزاینو 

لعف نیا  دنچ  ره  ینک ,  عوضخ  تسا  لقتسم  دوخ  لامعا  رد  وا  هک  ساسا  نیا  رب  یناسنا  رباربرد  _ر  گا سپ 
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تدابع عوضخ  _ت  لا نیا ح_ رد  دنتشاد , ایبنا  هک  دشاب  یتازجعم  لثم  ای  ندرک ,  تکرحو  نتفگ  نخس  دننام  دشاب  یلو  م_ع_م_
.دشاب یم  كرش  داقتعا  نیا  دشخب , یم  افش  دنوادخ  زا  لقتسم  روط  هب  دردرس  صرق  هک  دوش  دقتعم  ناسنا  رگا  یتح  دوب , دهاوخ 

كالم ح_ق_ي_ق_ي هکلب  تسین ,  يراسکاخو  عوضخ  راهظا  اهنت  تداـبع  رد  كـالم  هک  دوش  یم  مول  _ن ج_ا م_ع_ يا زا 
کلام ای  راگدرورپ  ای  دوبعم   , هدـننک تدابع  هدـیقع  هب  هک  سک  نآ  ربارب  رد  تسارادرک  اـی  راـتفگ  هلیـسوب  يراـسکاخو  عوض  خ_

 . لالقتساوحن هب  تسا  وا  نوؤش  زا  یناش 

تسا كرشو  دیحوت  كالم  نآ  مدع  ای  ندوب  لقتسم  هب  داقتعا 

_ي_ت _با هوو هدوـب  كرـشو  دـیحوت  لـصاف  دـح  هک  تـسا  نآ  رد  یقیقد  هـتکن  اریز  مـنک  یم  دـیکات  لالقتـسا  موـهفم  رب  نـم 
 . مینک دروخ  رب  یبیغو  یعیب  ياهتنس ط_ اب  حیحص  روط  هب  میناوتب  ات  مینادب  ار  هتکن  نیا  دیابامو  دنا , هدش  نآ ن_ _ه  جو م_ت_

بابسا هب  لسوتاما  یعیبط ,  تلاح  رد  يدام  بابسا  زا  هدافتسا  دننام  درادن , یلاکشا  یعیبط  بابسا  هب  لسوت  هک  دندقتعم  اه  یباهو 
یـسرتسد لباق  یبیغ  نیناوق  اب  هکلب  هدماین  تسدب  يدام  نیناوق  اب  هک  یهاوخب  يز  یـسک چ_ي_ زا  رگا  الثم  تسا ,  كرـش  یبیغ 

یبـیغو يداـم  ياـه  تنـس  اـهنآ  اریز  تسا  ثحبم  طـلخ  حوضوروط  هب  تیباـهو  هدـیقع  نیا  تسا ,  كرـش  هتـساوخ  نینچ  تسا , 
نیع یبیغ  ياه  تنس  زا  هدافتساو  دیحوت  نیع  يدام  ياه  تنس  زا  هدافتسا  هک  تروص  نیدب  دنا , هتـسناد  كرـشو  دیحوت  كالمار 

 . تسا كرش 

زا جرا  كرــشو خ_ دــیحوت  كـالم  هـک  مـینیب  یم  مـینک  هجوـت  نآ  تروـص  ود  ره  هـب  اـه  تنــس  نـیا  هـب  تـقد  اــب  رگا  _ي  لو
تنس نیا  هب  شداقتعا  زرطو  ناسنا  دوخ  كالم  هکلب  تساا ,  _ن س_ن_ت ه_ يا بو  _ چرا چ_
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 . _ت سا اه 

.دوب دهاوخ  كرش  هدیقع  نیا  دنراد , ادخ  زا  يادج  ینعی  یتاذ  لالقتسا  لیاسوو  بابسا  نیا  هکنیا  هب  دقتعم  ناس  _ نا _ر  گا

كرـش وا  داقتعا  _ن  يا دنک , یم  نامرد  لقتـسم  روط  هب  ار  ضرم  دوخ  هب  دوخ  وراد  نالف  هک  دـشاب  هتـشاد  هدـیقع  رگا  م_ث_ال 
تسا نآ  مدع  ای  لالقتسا  هب  داقتعا  هیضق  ساسا  اریز  درادن  عوضوم  رد  يرثا  ندوب ,  یبیغ  ای  یعیبط  هب  بابسا  فالتخا  سپ  تسا , 

.

تکرح وا  هداراو  رما  هبو  تسا  ادخ  قولخم  هکلب  هدوبن  لقتسم  دوخ  ریثات  رد  ای  دوجو  رد  هچ  یببس  چیه  هک  دش  دقتعم  یناسنا  رگا 
 . تسا دیحوت  نیع  وا  داقتعا  نیا  دنک , یم 

رثؤم لقتـسم  رو  هب ط_ هک  دراد  دوجو  یببـس  هکنیا  هب  دشاب  دقتعم  نیمز  يور  رب  یناملـسم  چـیه  هک  منک  روا ن_م_ي  م_ن ب_
ای ای  _ لواو نار  _ب_ ما اـهنآ ب_ه پ_ي_ لـسوت  سپ  میهدـب ,  ناناملـسم  هب  رفکو  كرـش  تبـسن  میرادـن  قح  اـم  اذـلو  تسا , 

 . تسا نوگانوگ  بابسا  زا  هدافتسا  يارب  یعیبط  یتلاح  نیا  اریز  دور  یمنرامشب  كرش  هریغ  ای  افش  تهج  نانآ  راثآ  هب  كربت 

دوخ میقتـسم  بابـسا  هب  ار  اـهنآ  یئاـج  ردو  هداد  تبـسندنوادخ  هب  ار  يروما  اـنایحا  هتفگ ,  نخـس  بابـسا  هراـبرد  میرک  نآر  ق_
.دینک هجوت  ریز  ياه  لاثم  هب  تسا ,  هدرک  بوسنم 

مکحم ییورین  ياراد  هک  تسا  يا  هدنهد  يزور  دوخدنوادخ  (( : 706  ( )) نیتملا هوقلا  وذ  قازرلا  وه  هّللا  نا  : ) دیامرف یم  دنوادخ 
 . دشاب یم 

 . تسا ادخ  تسد  رد  يزور ,  هک  دنک  یم  دیکات  هیآ  نیا 

, دیناشوپب ار  نانآو  دـیهدب  اهنآ  هب  يزور  نآزاو  (( : 707  ( )) مهوسکاو اـهیف  مهوقزراو   : ) مینک هجوـت  هیآ  نیا  _ر ب_ه  گا _ا  ما
مینیب یم 
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.دهد یم  تبسن  ناسنا  هب  ار  يزور  هک 

(( : 708  ( )) نوعراز _ لا نحن  ما  هنوعرزت  متناا  نوثرحتام  متیارفا  : ) دـیوگ یم  هتـسناد  یعقاو  هدـننک  تشک  ار  اد  يا خ_ _ه  يآ رد 
 . مینآ هدننک  تشک  ام  هکنآ  ای  دیراک  یم  ار  نآ  امش  ایآ  دینز , یم  مخشار  هچنآ  دیدید  ایآ 

( رافکلا مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  : ) دیامرف یم  هتسناد  ناسنا  نآ  زا  ار  يزرواشک  تفص  ناحبس  يادخ  _گ_ر  يد يا  _ه  يآ ردو 
.دنک نیگمشخ  ار  رافک  ات  دیآ  یم  شوخ  نآ  زا  ار  ناگدننک  تشک  (( : 709 ))

(( : 710 ( )) اـهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هّللا  : ) دـیامرف یم  هتـسناد  دوـخ  تسد  رد  ار  اـهناج  نتفرگ  _ه  يآ رد ي_ك  _د  نواد خ_
.دریگ یم  ار  اهنآ  ناج  دارفا , گرم  ماگنه  دنوادخ 

( انلـسر هتفوـت  توـملا  مکدـحا  ءاـج  اذا  یتـح  :) دـیامرف یم  هدرک  یقلت  هکئـالم  راـک  ار  ناـج  نتفر  _گ_ر گ_ يد یئا  ردو ج_
.دنریگ یم  ار  وا  ناج  ام  ناگداتسرف  دیآ , امش  زا  یکی  غارس  گرم  هاگره  (( : 711 ))

نآ زا  تعافش  مامت  وگب  (( : 712 ( )) اعیمج هعافشلا  هّلل  لق  :) دیامرف یم  دناد , یم  ادخ  یصاصتخا  قح  ار  تعافش  يا  هیآ  رد  نآرق 
 . تسا ادخ 

الا ائیش  مهتعافش  ینغت  تاوامسلا ال  یف  کلم  نم  مکو  : ) دهد یم  هکئالم  دننام  ادخ  ریغ  یئاعفـش  دوجو  زا  ربخ  رگید  يا  هیآ  ردو 
دنوادخ هک  هاگنآ  رگم  درادن  يرثا  چیه  اهنآ  تعافش  هک  دنتسه  اهنامسآ  رد  یناگتـشرف  اسب  هچو  (( : 713  ( )) هّللا نذای  نادعب  نم 

.دهد هزاجا 

هّللا الا  بیغلا  ضرالاو  تاومسلا  یف  نم  ملعی  لق ال  :) دیامرف یم  هدرمش  دوخ  صوصخم  ار  بیغرب  عالطا  _ه  يآ رد ي_ك  اد  خ_
.دناد یمن  بیغ  نیمزو  اهنامسآ  رد  سک  چیه  دنوادخزج  وگب  (( : 714 ( ))

دنوادخ هک  مینیب  یم  رگید  يا  هیآ  ردو 
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یلع مکعلطیل  هّللا  ناکامو  : ) دـیامرف یم  دـناسرب , _ه_ا  نآ عال  _ طا هب  ار  بیغ  ات  هدرک  باختنا  دوخ  ناگدـنب  نایمزا  یناگداتـسرف 
کی ره  ادـخ  یلو  دزاـس  هاـگآ  بیغ  رب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تـسین  اـنب  (( : 715 ( )) ءاـشی نم  هلـسر  نم  یبـتجی  هّللا  نکلو  بـیغلا 

.درک دهاوخ  باختنا  دهاوخب  ار  شناگداتسرفزا 

 . تسا بلطم  نیا  رگنایب  يرگید  تایآ  قوف ,  تایآ  رب  هوالعو 

 . _ت سا نآ  رد  ضقانت  یعون  هک  دنک  یمروصت  دنک  هاگن  تایآ  نیا  هب  ربدت  نودبو  راب  نیلوا  يار  ك_س_ي ك_ه ب_

لقتسم يراک  ما ه_ر  _ج_ نا رد  دنوادخ  هکنیا  نآو  میتفگ ,  ام  هک  دنراد  یعوضوم  نامه  هب  هراشا  تایآ  نیا  _ع  قاو رد  _ي  لو
_ه _ر س_يا يز ردو  _ع  ترو ت_با هب ص_ عـقاو  رد  دـننک  یم  اـهراک  ناـمه  ماـجنا  هب  مادـقا  هـک  یبابـسا  رگید  اـما  تـسا , 

هّللا نکلو  تیمر  ذا  تیمر  امو   : ) تسا هدرک  هصال  هنوگنیا خ_ ار  بلطم  نیا  لاعتم  يادـخ  دـننک , یم  لـم  _ه_ي ع_ لا ترد  ق_
 . تخادنا ریت  دنوادخ  هکلب  یتخادنا ,  ریت  هک  يدوبن  دوخ  وت  یتخادناریت ,  وت  هک  هاگنآ  (( : 716  ( )) یمر

ار م_ي دوـخ  دـنوادخ  لـباقمردو ,  تیمر )  ذا   ) تخادـنا ریتوا  هـک  دـیوگ  _ب_ر م_ي  ما هرا پ_ي_ _ برد _ه  يآ _ن  يا رد 
تروص هب  ربمایپ  سپ  دوب , هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتردق  اب  رگم  تخادـناین  ریت  (ص )  ربمایپاریز تسا ,  یعقاو  زادـنا  ریت  هک  دـیو  گ_

 . تسا هتخادنا  ریت  عبات 

(. دشاب یم  سپ  شاب  نوکیف :  نک   ) هطساو نودب  يراک   _ 1 درک : میسقت  تمسق  ود  هب  ار  ادخ  ياهراک  ناوت  یم  سپ 

یم افـش  یبط  ياـهوراد  طـسوت  ار  ضیرمو  , دراـب یم  ربا  هطـساو  هب  ار  ناراـب  دـنوادخ  هکنیا  لـثم  هط ,  _ ساو يرا ب_ا  ك_  _ 2
 . ....دهد

نینچمهو
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.

نیا ریغ  ردو  هدوب  دحوم  ناسنا  نیا  دنتـسین , لقتـسماهنیا  هک  دوب  دقتعم  یلو  دـش  اه  هطـساو  نیا  هب  لسوتم  یناسنا  _ر  گا پ_س 
.دشاب یم  كرشم  تروص 

: ؟  تسا كرشو  دیحوت  كالم  یئاناوت ,  مدع  ای  دوجو  ایآ 

اهنآ تسا ,  یل  هابتـشا ق_ب_ هباشم  تسرد  هک  دـنراد  كرـشودیحوت  هیـضق  رد  زین  يرگید  ثحبم  طلخو  هابتـشا  کـی  تیباـهو 
هک دنهد , یم  رارق  كرشو  _ي_د  حو ياه ت_ كالمءزج  ار  تسا  هدش  هتساوخ  يزیچ  وا  زا  هک  یـصخش  یئاناوت  مدعای  ییاناوت 

 ... . تسا كرش  هتساوخ  نیا  الاو  درادن  یلاکشا  دوب  اناوت  رگا 

 . هناقمحا تسا  یتلاهج  نیاو 

 . تسا طوبرم  نآ  مدع  ای  اضاقت  ندوب  زاس  راک  هب  اهنت  اجنیارد  نآ  هرابرد  ثحب  دراد , كرشو  دیحوت  هب  یطبر  هچ  هلاسم  نیا 

وت يارب  یعفن  هچ  هّللا  لوـسر  كرـشم ,  يا  دـنیوگ : یم  هداد  بیهن  ار  ص )   ) هّللا لوـسر  راوز  نشخ  ياـهیباهو  نآ  ار  پ_س چ_
.دراد

دیحوت هب  یطبر  چـیه  عفن  نتـشادن  ای  نتـشاد  اریزدـنا  رتکیدزن  لهج  هب  دـنچ  ره  دـنا  لهاج  ایو  دـنراک  شومار  _ه_ا ي_ا ف_ نآ
.درادن كرشو 

.دنناد یمن  زیاج  ار  تاومازا  اضاقتو  لسوت  هک  تسا ,  اه  یباهو  رگید  تلاهج  دننام  مه  نیا 

_ه ب_ه جو _ تو ندر  هانپو ب_ ناگدرم  زا  نتـساوخ  تجاح  كرـش  عاونا  زا  رگید  یکی  دـیوگ : یم  هیمیت  نبا  درگاش  میقلا  نبا 
(( . 717  )) درادن دوخ  يارب  يررضو  عفن  چیهو  هدش  مامت  شلمع  تیم  اریز  تسا  ناهج  رد  كرش  لصا  نیاو  _ت ,  سا _ه_ا  نآ

کی نتساوخ  هنوگ ,  چ_ دوش , یمن  رداص  تسا  هدربن  ینید  یهاگآو  ملع  زا  يا  هرهب  هک  یـسک  زا  زج  بیرغو  بیجع  نخـس  نیا 
يا هتساوخ  نینچ  هک  تسا  حضاو  تسا ,!؟  كرـش  هدرم  کی  زا  زیچ  نامه  بلط  یلو  دیحوت  نیع  هدنز  درف  کی  زا  یـصخشمزیچ 

دیحوت هدودحمزا  جراخ 
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نآ ساـسا  نیا  ربو  داد , رارق  تساوخرد  نآ  ندوبن  اـی  ندوب  ریذـپ  ناـک  _ ما هدود  رد م_ح_ ار  نآ  ناوـت  یم  هتبلا  تسا ,  كرـشو 
.دشاب كرش  هکنیا  هن  هدوب ,  هدیاف  یب  دناوت  یم  اهنت  تساوخرد 

_خ_ص_ي_ص_ي تو هدوب  قلطم  اجنیا  رد  داقتعاو   , تسا داقتعا  كرشو  دیحوت  رد  یلصا  كالم  دش , هتفگ  هک  هنوگنا  ه_م_
هدش مامت  تیم  لمع  دـیوگ : یم  وا  دـشاب , یم  لطاب  میق  نبا  مالک  هک  تسا  حـضاو  اذـلو  , درادـن گرم  _ي ي_ا  گد _ نز ب_ه 

كرـش راـک  نیا  هکنیا  هن  درادـن , تیم  زا  _ت  ساو رد خ_ ندوـب  هدـیاف  یب  زج  يا  هجیتـن  دـشاب , تسرد  نخـس  نـیا  رگا  تـسا , 
کلام يدوجوم  چیه  دشاب , یم  هدرمو  هدنز  لماشو  تسا  یلک  یمالک  درادن  دوخ  يارب  يررـضو  عفن  چیه  تیم  وا : لوق  اما.دـشاب 

 . هدرم ای  دشاب  هدنز  هاوخ  دوش , کلام  دنوادخ  هداراو  هزاجا  اب  دناوت  یم  یلو  هدرم ,  ای  دشاب  هدنز  تسین ,  دوخ  يارب  يزیچ 

هجوت اب  دناوت  یم  هدـنناوخ  دریگ , رارق  ثحب  دروم  هک  تسا  نآ  زا  رتمک  یلو  دراد , دوجو  زین  نانآ  تاهابتـشا  زا  يرگید  هعومجم 
.دنک در  ار  اهنآ  هتشذگ ,  لوصا  هب 

هدرب هانپ  ادـخ  يایلوا  هب  يدام ,  ای  یبیغ  راک  ره  رد  دراد  قح  یناملـسم  ره  قوف ,  هدـش  رکذ  طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  نیاربان  ب_
.دوش لسوتمو 

نا لبق  هب  کیتآ  انا  نجلا  نم  تیرفع  لاق  نیملسم  ینوتای  نا  لبق  اهـشرعب  ینیتای  مکیا  الملا  اهیا  ای  لاق  : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 
املف کفرط  کیلا  دتری  نا  لبق  _ي_ك ب_ه  تآ _ا  نا باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذـلا  لاق  نیما  يوقل  هیلع  یناو  کماقم  نم  موقت 

گ_ف_ت (( : 718  ....( )) یبر لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتسم  هاءر 
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, دنیایب نم  شیپ  میلست  ناونع  هب  اهنآ  هکنآ  زا  لبق  دروآ  یم  نم  دزن  ار  وا  تخت  امـش  زا  کیمادک  موق  نارـس  يا  نامی ,)  (س_ل_
 . منیماو اناوت  راک  نیا  رب  نمو  يوش  دن  دو ب_ل_ هاگیاج خ_ زا  هکنآ  زا  شیپ  مروآ  یم  وت  دزن  ار  نآ  نم  تفگ :  نج  زا  یتیرفع 

ار نآ  یتـقوو  ینز ,  مه  هب  ار  دوخ  مشچ  هکنآ  زا  لـبق  مروآ  یم  وت  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ :  تشاد  باـتک  زا  یـشناد  هک  سک  نآ 
 .... تسا نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا   : تفگ تفای  رقتسم  دوخ  دزن 

_ت شاد باــتک  زا  یــشناد  هــک  يدرمو  تساوــخدوخ ,  ناوریپ  زا  ار  یبــیغ  رما  نــیا  ع )   ) نامیلــس ترـــض  لا ك_ه ح_ ح_
املـسمو دراد , ار  باتک  مامت  ملع  هک  مینک  تساوخرد  یـسک  زا  تسا  زیاج  زین  ام  يارب  سپ  دهد , ماجناار  راک  نیا  تس  _ ناو ت_

.دنراد ار  نآ  ع )   ) شتیب لهاو  ص )   ) هّللا لوسر 

؟  تسا مارح  حلاص  دارفاو  ایبنا  هب  لسوت  ایآ 

نآو دنام  یقاب  بلطم  کی  یلو  تسا ,  كرـشو  دیحوت  هدودحمزا  جراخ  ندرب  هانپو  لسوت  هک  میریگ  یم  هجیتن  تشذـگ  هچنآ  زا 
 . مارح ای  تسا  زیاج  يراک  نینچ  ایآ  هک  تسا  نیا 

زا دنناد , یم  زیاج  ار  نآ  تایاور  زا  يرایـسب  هکلب  دنا , هدشن  لسوت  تمرح  هب  لئاق  نیرـصاعمو  امدق  زا  مالـسا  ياملع  زا  کی  چیه 
رگا دو : _ مر ف_ دـهد , افـش  ارم  هک  هاوخبادـخ  زا  تفگو :  دـمآ  (ص )  ربمایپ دزن  انیبان  يدرم  فینح :  نب  نامثع  ثید  ح_ هلمج : 
هتفرگ یتسرد  يوضو  درک  رماار  وا  ربمایپ  اـمرفب , اـعد  سپ  تفگ :  دـشاب , یم  رتهب  ینک  ربص  یتساوخرگاو  منک  یم  اـعد  یهاوخب 

_ي نا مهللا  دناوخب : اراعد  نیا  سپس  دراذگ  زامن  تعکر  ودو 
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مهللا یـض ,  یتجاح ل_ت_ق_ یف  یبر  یلا  کب  هجوتا  ینادـمحم  اـی  همحرلا ,  یبن  دـمحم  کـیبنب  کـیلا  هجوتاو  _ك  لا _ سا
هب وت  اب  ار  متجاح  دـمحم  يا   , من هجوت م_ي ك_ وت  هبو  مهاوخ  یم  وت  زا  تمحر  ربمایپ  دـمحم  تربمایپ  هب  ادـنوادخ , یف :  هعفش 

 . هدب رارق  عیفش  نم  هرا  _ برد ار  وا  ادنوادخ  دوش , هدروآرب  هکنآ  ات  مرب  یم  مراگدرورپ  يوس 

انیبان ایوگو  تشگزاب ,  هرابود  وا  هک  میدوب  هدشن  قرفتم  زونهو  دیـشکن  ازارد  هب  ام  نخـس  دنگوس , ادخ  هب  دـیوگ : یم  فینح  نبا 
(( . 719  )) تسا هدوبن 

: ... . دیوگ یم  ثیدح  نیا  دنس  هرابرد  تیباهو ,)  نیئآ  مان   ) هب دوخ  باتک  رد  یناحبس  رفعج  خی  ش_

 . تسین ینخس  ثیدح  دنس  _ح_ت  صو نا  _ق_ تا رد 

رد هک  رفعجوبا  زا  دوـصقم  هک  تسا  هتف  _ گو هد  _ ناو ار ص_ح_ي_ح خ_ نآ  دنـس  هیمیت  نبا  ینعی  اـه  یباـهو  ياوـشیپ  یتـح 
 . تسا ثیدح  دنس 

 . تسا هقث  واو , تسا  یمطخ  رفعجوبا  نامه 

ال دیوگ : یم  ثیدح  نیا  هرابرد  دزادنایب  رابتعازا  ار  لسوت  ثیداحا  دشوک  یم  هک  یعافر  یباهو ,  رـصاع  هد م_ _س_ن_ يو ن_
 : هـّللا لو  _ سر ءاعدـب  یمعـالا  رـصب  دادـترا  بـیر  ـالو  کـش  ـالب  هـیف  تـبث  دـقو  روهــشمو  حیحــص  ثیدـحلا  اذ  نا ه_ ش_ك 

دو ك_ه تباـث م_ي ش_ دـیدرتو  کـش  نودـب  نآ  ردو  تسا  روهـشمو  حیحـص  ثیدـح  نـیا  هـک  ش_ك_ي ن_ي_س_ت 
(( . 720  )) دش انیب  هّللا  لوسر  ياعداب  انیبان  در  چ_ش_م م_

لقن دوخ  كردتـسم  رد  مکاحو  يذـمرت   , یناربط یقهیب ,  یئاسن ,  ار  ثیدـح  نیا  _د : يو لـصوتلا م_ي گ_ باـتک  رد  یعاـفر 
 . هیف ینعفش  مهللا  دنا : هدرک  لقن  نینچ  یف  هعفشو  هلمج  ياج  هب  ریخا  رفن  ودو  دنا  هدرک 

رد يراخب  ار , ثیدح  نیا  دسیون : یم  مالکلا  هصالخ  رد  نالحد  ینیز 
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(( ... 721  )) دنا هدرک  لقن  دوخ  عماج  رد  یطویـس  نیدـلا  لالجو  حیحـص  دانـسا  اب  كردتـسمرد  مکاحو  هجام ,  نباو  دوخ  خـیرات 
(( . 722 ))

يارب مینک ,  یم  رظ  فرـص ن_ اهنآ  لقن  زا  مالک  ندـشن  ینالوط  يارب  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  ددـعتم  تاـیاورو  ثیداـحا  هتبلا 
ص 615 مکاـح ج2  كردتـسم  رد  ك_ه  هّللا ,  لوسر  هب  مدآ  لـسوت  ثیدـح  درک : عوجر  لـیذ  دراوم  هب  ناوت  یم  رتـشیب  عـالطا 

 . _ت سا هد  _ مآ _ي_ه_ق_ي  بو یناهفصا  میعن  وبا  یناربط ,  زا  لقن  هب  روثنملا ج1 ص 59  ردلاو 

ار ربخ  هک  _م  _كا حو نا  _ن ح_ب_ با _ط, سوالاو ریبکلا  رد  یناربط  تیاور  ربانب  نیـشیپ  ءایبنا  قح  هب  ربمایپ  لـسوت  ثید  ح_
دمحا ج3 دنسمو  دجاسم  باب  هجام ج1 ص 256 ح778  نبا  حی  رد ص_ح_ هک  نیلئاس  قحب  لسوت  ثیدحو  دنا , هتـسناد  حیحص 

.رگید تایاور  نیا  زا  ریغو  تسا ,  هدمآ  ص 21 

هب لـسوتم  زورما  اـت  میدـق  ناـمز  زا  ناناملـسم  دراد , لـسوتزاوج  رب  تلـالد  نیعرـشتم  هریــسو  نیملــسم  عاـمجا  نآ ,  رب  هوـال  ع_
 . تسا هدرکن  میرحت  ار  نآ  ای  ضارتعا  اهنآ  رب  یملاع  چیهو  هدش  نیحلاصوایبنا 

_ي زاینو ب_ه ك_ت_با هدیـشک  ازارد  هب  اهنآ  اب  ندرک  ثحب  اریز  مینک ,  یم  افتکا  تیباهو  دـیاقع  زا  رـصتخم  هزادـنا  نیمهب 
 . ...دنا هدرک  در  ار  اهنآ  هلاقمو  باتک  اههدرد  املعو  دراد , هنا  _ گاد ج_

یـسررب دروم  ار  نانآ  دـیاقع  نآ  رد  هک  هدورـس  تیباهو  در  رد  ینـالوط  يا  هدیـصق  نیما  نسح  _ مد همـالع س_ي_ هکنآ  بلاـج 
 . تسا هدرکدر  ار  ناشی  اه  لا  _ك_ شاو هداد  رار  ق_

 . تسا هدش  لیکشت  تیب  زا 546  هدیصق  نیا 

.دینک هعلاطم  باهولادبع )  نب  دمحم  عابتا  یف  بایترالا  فشک   ) مان هب  شباتک  ياهتنا  رد  ار  نآ  دیناوت  یم 

لقن خیرات  هرعاشا  یئوگ  ضقانت 
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تسناوتن لاقتنا  نیا  یلو  دومن , دادملق  یلبنح  بتکم  وریپ  ار  دوخو  هدیـشک  تسد  هلزتعم  بتکم  زا  يرعـشا  نسحلاوبا  هک  دنک  یم 
 . تسا هظحالم  لباق  وا  دیدج  شور  حوضو ب_ر  هب  نآ  تاریثات  اذلو  دزاس  ادج  هلزتعم  راکفا  زا  الماک  ار  وا 

_د _ق_يا عار _ يز دو , _ق ن_ب_ فو را م_ _ن ك_ يا رد  یلو  دـشخب , یلقع  يا  هـهجو  یفلـس  دـیاقع  هـب  تـشاد  یعـس  وا 
دراو نید  نانمـشد  طسوتو  هدوب  تسردان  ثیداحا  زا  يرایـسب  _ي  لو تسا ,  ثیدـح  رب  ینتبمو  هدـش  لقتنم  ناهد  هب  ناهد  یفلس 

ضقانت بجوم  اذـل  تسا  یل  _د ع_ق_ عاو _ن_گ ب_ا ق_ ها ن_ا ه_م_ _ث ,  يدا _ حا نیا  نوچو  تسا ,  هدـش  یمالـساراثآ 
اب ناهرب  هئارا  ماگنه  يرعشا  هک  تسا  اه  ییوگ  ضقانت  زا  يا  هعومجم  شا  هجیتن  هک  هدیدرگ  يرعشا  نسحلا  وبا  جهنم  رد  راکـشآ 

 . تسا هدش  نآ  راچد  ثیدح  لها  دیاقع  رب  یلقع  یشور 

_ن يا تیافک م_ي ك_ن_د , يرعـشا  رکفت  هئارا  يارب  هک  مینک ,  یم  حرطم  ار  وا  ياه  ییوگ  ضقانت  زا  هنومن  کی  اجنیا  رد  ام 
 . ..دنوادخ تیؤر  هلاسم  زا : تسا  ترابع  عو  _ ضو م_

.دنراد نآ  ناکما  رب  عامجا  تعامجو  تنس  لها  هک 

, دنهد رارق  یلقع  ناهرب  بوچراچ  ردو  جراخ  ثیداحا  هدودحم  زا  ار  هلاسم  نیا  دندرک  یعـس  شنادرگاشو  يرعـشا  نسحلاو  _ با
 . میزادرپ یم  اهنآ  ءارآ  یسررب  هب  لصف  نیا  ردام  ور  نیا  زا 

لـصا هب  دورو  زا  لبق  اجنیا  رد  تسا ,  مشچاب  لاـعتم  يادـخ  تیؤر  رد  حیرـص  یتاـیاور  زا  ولمم  تنـس  لـها  _ه_يا  ك_ت_با
 . مینک یم  لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  هنومن  دنچ  ثحب , 

ش_م_ا دو : _ مر هدرک ف_ هاگن  هام  هب  ربمایپ  دوب , لماک  هام  بش  نآ  میدوب ,  هتـسشن  (ص )  ربمایپ دزن  ام  دیوگ : _ر م_ي  ج_با
دیهاوخ ار  ناتراگدرور  پ_
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 . دینیب یم  ار  هام  نیا  هک  هنوگنامهدید 

 . تشاد دیهاوخن  وا  ندید  زا  یعنامو 

: درک تءارق  ار  هیآ  نیا  سپس  دیهدن , تسد  زا  ار  دیشروخ  بورغزا  لبقو  عولط  زا  لبق  يزامن  چیه  دینک  یعـس  دیتسناوت  رگا  سپ 
زا لبقو  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  نک  حیبست  ار  تراگدرورپ  شیاتـس  اب  بورغلا :)  لبقو  سمـشلا  عولط  لبق  کبر  دمحب  حـب  _ سو )

 . بورغ

9 ص 156. جو رصعلا  هالص  لضف  باب  يراخب ج1 ص 145 , حیحص 

:. امهیلع هظفاحملاو  رصعلاو  حبصلا  یتالص  لضف  باب  ملسم ج1 ص 439 ح211 ,  حیحص 

رد ار  دوخ  راگدرورپ  ایآ  هّللا !  لوسر  ای  دـنتفگ : يا  هدـع  : داد ربخ  هنوگ  نیا  هریره  وبا  هک  تسا  هدـمآ  ینالوط :  ثیدـح  کـی  رد 
؟  مینیب یم  تمایق  زور 

؟  دینک یم  کش  هام  دوجورد  تسین ,  وا  لباقم  يرباو  هدوب  لماک  هام  هک  یبش  رد  ایآ  دومرف :

 . هّللا لوسر  ای  ریخ , دنتفگ :

ند _ يد رد  هــکنآ  رگم  درک ,  دــیهاوخن  کــش  تماــیق  زور  رد  یلاــعتو  كراــبت  دـــنوادخ  ندـــید  رد  دوــمرف : (ص )  ربماــیپ
یم ادـخ  تدابع  هک  یناسک  رگم  دـنامن  یقاب  سک  چـیه  هک  هاـگنآ  دومرف : هکنآ  اـت  , دیـشاب هتـشاد  _گ_ر ش_ك  يد ي_ك_
هتفگ سپـس  _د , يآ _د م_ي  نا هد  _ يد ار  وا  هک  یتئیه  نیرت  هداسرد  ناهج  راگدرورپ  لاح  نآ  رد  راکدبو , راکوکین  زا  دندرک 

؟  دیتسه هچرظتنم  دوش : یم 

 . تسا هدرک  تدابع  هک  تسا  نآ  وریپ  یتما  ره  ... 

راظتنا رد  اریز  میدرکن  یتسود  نانآ  اب  ام  میتشاد ,  اـهنآ  هب  ار  زاـین  نیرتشیب  هک  یلاـح  رد  میدـش  ادـج  مدرم  زا  اـیند  رد  اـم  دـنتفگ :
 . میا هدرک  تدابع  ار  وا  هک  میدوب  نامراگدرورپ 

 . متسه امش  راگدرورپ  نم  دیوگ : یم  وا  سپ 

: دنیوگ یم  راب  هس  ای  ود  اهنآو 
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 . میهد یمنرارق  ادخ  کیرش  ار  يزیچ  چیه 

؟  دیسانشب تمالع  نآ  اب  ار  وا  هک  دراد  دوجو  یتمالع  واوامش  نایم  ایآ  دیوگ : یم  دراد , راکنا  رد  یعس  اهنآ  زا  یضعب  هکنیا  یتح 

.دنروآ یم  رد  اهنآ  تیؤر  هب  ار  قاس  سپس  قاس  دنیوگ : یم 

.دیحوت باتک  ج9 ص 158 ءاسن , هروس  ریسفت  يراخب ج6 ص 56 57 , حیحص 

 . هیؤرلا قیرط  هفرعم  باب  ملسم ج1 ص 163 167 ح299 ,  حیحص 

.دید دیهاوخ  مشچ  ابار  ناتراگدرورپ  امش  دومرف : (ص )  ربمایپ دیوگ : یم  هّللادبع  نب  ریرج  _ 

ياهتروص زور  نآ  رد  هرظان :)  اهبر  یلا  هرضان  ذئموی  هوجو   :) هفیرـش هیآ  هرابرد  دیحوت , باتک  يراخب ج9 ص 156  حی  ص_ح_
.دننک یم  هاگن  ناشراگدرورپ  يور  هب  هک  دنراد  دوجو  یباداش 

هک ار  یثیداحا  ینطق  راد  دـیوگ : یم  تیؤر  ثیداحا  هراـبردرجح  نبا  تسا ,  هدـش  دراو  حاحـص  رد  هک  رگید  ثیدـح  اـه  _ هدو .. 
زین میقلا  نبا  تسا ,  هدش  رتشیب  ثیدح  تسیب  زا  اهنآدادعت  هدرک ,  يروآ  عمج  تسا  هدش  دراو  ترخآ  رد  دـنوادخ  تیؤر  هرابرد 

ربتعم اهنآ  رثکاو  هدیـسر  ثیدـح  یـس  _ه_ا ب_ه  نآ داد  ك_ه ت_ع_ هدرک ,  یـسررب  حاورالا  يداح  باتک  ردار  ثیداحا  نیا 
 . دنا

(( . 723  )) دنا حیحص  یگمه  هک  مراد  تیؤر  هرابرد  ثیدح  هدفه  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  دنس  اب  نیعم  نب  ییحی  زا  ینطق  راد 

ار _ت  ما زور ق_ي_ رد  لاعتم  يادـخ  تیؤر  هرابرد  دوخ  هدـیقع  دـنا , حیحـص  ناشدوخ  ياـعدا  هب  هک  ثیداـحا  نیا  دانتـسا  هبو 
رفاک ار  دـنا  هدـیق  _ن ع_ يا فلاخم  هک  یناـسک  ماـمتو  هدرک  طارفا  هراـب  نیا  رد  ناـیل  ما ح_ن_ب_ _ ما _د , ندر ب_ن_ا ك_

هتسناد نکمم  زین  ایند  رد  ار  ادخ  تیؤر  هکلب  هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  اهنآ  تسا ,  هدناوخ 
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.دنا

 , _ت سا _ت  يؤر لباق  نینمؤم  يارب  ترخآ  رد  لاعتم  يادخ  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  تنـس  لها  دـیوگ : یم  ین  _ یئار _ف_ سا
نینمؤم صوصخ  ياربو  زیاج  یلقع  رظن  زا  لاح  ره  رد  يا  هدـنز  ره  يارب  وا  _ت  يؤر نا  _ك_ ما _د ك_ه  نا _ف_ت_ه  گو

(( . 724  )) تسا بجاو  لقن  ربانب  ترخآ  رد 

شراگدرورپ هک  یسک  نیلوا  هک  دنا  هدرکاعدا  غورد  ابو  دوش , یم  هدید  باوخ  رد  دنوادخ  هک  _د  نا _ي_ز گ_ف_ت_ه  نو
.دش لقن  البق  ربخ  نیاو  دشاب , یم  ص )   ) هّللا لوسر  تسا  هدید  باوخ  رد  ار 

هّللاد ب_ن زا ع_ب_ یجنلبـشو  يزوج  نبا  ینارعـش ,  , دنا هدید  باوخ  رد  ار  ادخ  هک  دندرک  یم  اعدا  اه  نآ  ياملع  نآ  زا  دـعبو 
باوخ رد  ار  لـجوزع  راـگدرورپ  تفگ :  یم  هک  مدینـش  مردـپ  زا  تسا :  هتفگ  هک  دـنا  هدرک  تیاور  لـب  _م_د ب_ن ح_ن_ حا

؟  تسیچ دیوج  برقت  وت  هب  نآ  اب  دناوت  یم  ناسنا  هک  يزیچ  نیرتهب  اراگدرورپ , متفگ :  مدید , 

.دمحا يا  نم  مالک  تفگ : 

؟  مهف نودب  ای  مهف  اب  اراگدرورپ , متفگ : 

(( . 725  )) مهف نودب  هچ  دشاب  مهف  اب  هچ  تفگ : 

ار اد  م_ن خ_ دـیوگ : یم  تسا ,  هدـید  باوـخ  هب  راـب  هـس  ار  ادـخ  هـک  دـنک  یم  اـعدا  یناـعملا  حور  شریـسفت  رد  _ي  سو _ لآ
شـشو لهچو  تسیودورازه  لاس  رد  موس  راب  هک  ما ,  هدـید  باوخ  رد  راب  هس  ار  دوخراگدرورپ  هک  ش_ك_ر م_ي ك_ن_م 
هکنآات مدرب  دای  زا  هک  تفگ  نم  هب  یتا  ك_ل_م_ هدرک ,  قرـشم  فرط  هب  ور  تسا ,  ینارون  ردقچ  هک  مدـید  ار  وا  دوب , يرجه 

واو نم  نایم  مدید ,  دنوادخ  يوربور  تش  رد ب_ه_ ار  دوخ  ینالوط  یباوخ  رد  مه  راب  کی  مدش ,  رادیب 
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(ص دمحم ماقم  هب  سپس  هدرب   ( ع  ) یسیع ماقم  هب  ارم  هک  داد  روتـسد  اد  خ_ دوب , نوگانوگ  ياه  گنراب  دیراورم  هب  نیزم  يا  هدرپ 
(( . 726  )) داهن نم  رب  تنمو  لضف  ادخ  هراب  نیا  ردو  مدید  ییاهزیچ  هچ  هک  دندرب , اهنآ  دزن  ارمو  (, 

 . ..دنوادخ تیؤر  هرابرد  نانآ  هدیقع  هصالخ  دوب  نیا 

.دنیوگ یم  هچ  نآ  زا  تسا  رتربو  هزنم  دنوادخو 

.دنتخانشن ار  ادخ  ردق  اهنآ  یلو  ... 

ثیداحا نیا  رد  هک  مشچ  اب  _ت  يؤر تسا :  ریز  لئاسم  مزلتـسمدیدرتو  کش  هنوگ  چیه  نودب  يا ,  هدیقع  نینچ  هک  تسا  حضاو 
, دریذپ ماجنا  تیؤر  اتدـشاب  گنرو  مجح  اب  تیؤر ج_س_م_ي  لباق  یـش ء  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  تسا  هدـش  عقاو  دـیکات  دروم 

هکنیاو دوش , سکعنم  نآ  زا  هعـشا  هک  دـشاب  یم  _د ج_س_ يد _ل  یـش ء ق_با هک  تسا  نیا  تیؤر  طیارـش  زا  یکی  نیارباـنب 
هدـننیب مشچ  نینچمهو  هت  _ شاد دو  _ جو يا  _ل_ه  صا _ت ف_ يؤر _ل  _س_م ق_با جو هدـننیب  نایمو  هدوب  هدـننیب  يوربور 

 . دشاب ملاس 

 . تسا لاحم  نیاو  ناکم  کی  هب  دودحمو  گنر ,  ياراد  دشاب  یمسج  هّللاب  ذایعلا  دیاب  دنوادخ  طیارش  نیا  اب  سپ 

رد دنتـسناد  یم  هکنآ  زا  ریغ  یلکـش  هب  دـنوادخ  سپ   ) هداد لکـشرییغت  فلتخم  ياـهتروص  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  زینو 
یم هک  یلکـش  هب  هاگنآ  _ت ت_و , سد زا  میرب  یم  هانپ  ادـخ  هب  ام  دـنیوگب : اهنآو  متـسه ,  امـش  راـگدرورپ  نم  دـیوگبو : هدـمآ 
یم راکشآ  ایو  هدیشوپ  هک  تسا  یقاس  ياراد  یلاعتو  هناحبس  دنوادخ  سپ  تسا ,  قاس )   ) وا تخانش  هارو  (.... دیآ یم  رد  دنسانش 

 . ...دوش

_ل ها ناردار  تسا ك_ه ب_ یلیئارسا  ثیداحا  نآ  زا  یعیبط  يا  هجیتن  اهنیاو  تسا ,  رفک  مزلتسم  حوضو ,  هب  يدیاقع  نین  چ_ !!! 
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رب مدـقم  باتک  ود  نیا  تسادـقا  _ يو گ_ دـنا , هتفریذـپ  ار  نآ  ملـسمو  يراخب  حیحـص  رد  ثیداـحا  نیا  دورورطاـخ  هب  اـم  تنس 
 . تفریذپ یمن  ار  لوق  نیا  یمیلس  لقع  چیه  دوبن  ثیداحا  نیا  رگا  الاو  تسا  ادخ  هیزنتو  تسادق 

ثیداحا نیاو  هداتس ,  _ يا دوش  هیبشتو  میـسجت  هب  رجنم  هک  يا  هدیقع  رهو  هدیقع  نیا  ربارب  رد  ع )   ) تیب لها  هک  مینیب  یم  اذ  _ لو
.دندومن بیذکت  ار  دنا  هدش  مالسا  دراو  ینامی  هبنم  نب  بهوو  يدوهی  رابحالا  بعک  طسوت  هک 

.دنا هدومن  غیلبت  رایسب  ار  تیؤرو  میسجت  هدیقع  هک  دنتسه  یناسک  زا  رفن  ود  نیا 

 . تسا رود  هب  ینآرق  فراعم  زا  الماک  یلو  دوجوم  باتک  لها  ياهباتک  مامت  رد  هدیقع  نیاو 

رد _ي  شزرا چـیه  تسا  لقع  مکح  فـالخ  نوچ  یلو  دـشاب  داـیز  دـنچ  ره  ثیداـحا  نیا  هک :  تسا  نیا  مـال  _ه ك_ صـال خ_
هشیدنا میس  هدود ت_ق_ _ح_ مرد ثیداحا  نیا  هک  میریذپبو  هدیشک  تسد  دوخ  رظن  زا  ام  رگا  لاح.دنرادن  دیا  لو ع_ق_ _ صا

_ث يدا _ حا زا  ناوار  _ فو يدادــعت ع_ظ_ي_م  اــب  ثیداــحا  نــیا  تروــص  نــیا  رد  دــشاب , ثــحب  لــباق  یتدــیقع  ياــه 
يارب یتیدودـحم  هنوـگرهو  تیؤرو  شتاـعبتو  میـسجت  هک  دـش  دـنهاوخ  وربور  ع )   ) تیب لـها  زا  لو  _ن_ق_ مور _ تاو م_ت_

.دنک یم  در  ار  لاعتم  يادخ 

تیؤر یفن  رد  تیب  لها  ثیداحا  زا  یئاه  هنومن 

هراشا

هدو _ي ن_م_ لاؤس ه_يا ماکحاو  مارح  لالح ,  هرابردودش  دراو  (ع )  اضرلا یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  رب  ثدحم  هر  _و ق_ با
ود نیب  ار  دوخ  نتفگ  نخـسو  ندید  لجوزع  يادخ  هک  میراد  یتیاور  ام  دیوگ : یم  هرق  وبا  دـسر , یمدـیحوت  هب  _ك_ه  نآ ت_ا 

 . تسا هداد  (ص )  دمحم هب  ار  شندیدو  ع )   ) یسوم هب  ار  دوخ  نتفگ  نخس  درک , میسقت  رفن 

لجوزع يادخ  فرط  زا  ار  تایآ  نیا  یسک  هچ  دومرف : ع )   ) نسحلاو _ با
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وا یلو  هدیسرن  وا  هب  اهمشچ  (( : 727 ( )) راص _ بالا كرد  _و ي_ هو را  _ص_ بالا _ه  كرد ال ت_ : ) دناسر سناو  نج  نیلقث  هب 
 .. تسین وا  دننام  زیچ  چیه  یش ء :) هلثمک  سیلو  , ) دننک یمن  ادیپ  وا  هب  یملع  هطاحا  املع :) هب  نوطیحی  الو  ,) دراد هطاحا  اهمشچ  رب 

.

 . تسا هدروآ  ار  تایآ  نیا  (ص )  دمحم زج  ایآ 

.ارچ تفگ : 

_ه بو _د  نواد فرط خ_ زا  هک  دـهد  ربخو  دـیایب  قلخ  ماـمت  يارب  يدرف  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تفگ :  ع )   ) نسح _ لاو _ با
الو (, ) راـصبالا كرد  _و ي_ هو راـصبالا  هکردـت  ـال  : ) دـناوخب ار  تاـیآ  نیاو  تسا  هدـمآ  ادـخ  يوس  هب  اـهنآ  توعد  يارب  وا  رما 

لکش هب  ادخو  هدرک  هطاحا  وا  رب  نم  ملعو  مدید ,  دوخ  مشچ  اب  ار  وا  نم  دیوگب : سپس  یـش ء ,) هلثمک  سیلو  (, ) املع هب  نوطیحی 
 . تسا ناسنا 

.. .

؟  دیشک یمن  تلاجخ  ام  _ا ش_ يآ

رگید يا  هنوگ  هبار  نآ  فالخ  سپـس  دـیوگب , ادـخ  هرابرد  يزیچ  هک  دـننک  مهتم  ار  ربمایپ  هنوگنیا  دـنا  هتـسناوتن  اـه  قیدـنز  یتح 
.دید رگید  راب  کی  ار  وا  يرخا :)  هلزن  هاءر  دقلو  : ) دیوگ یم  ادخ  یلو  تفگ :  هرق  وبا  دروآ !! 

ام داؤفلا  بذ  ام ك_ : ) دیامرف یم  ادخ  تسا ,  هدـیدار  وا  هنوگچ  ربمایپ  هک  دـهد  یم  ناشن  يدـعب  هیآ  تفگ :  ع )   ) نسحلاو _ با
هک دهد  یم  ربخ  دنواد  ها خ_ _گ_ نآ تفگن ,  غورد  دوب  هدید  شیاه  مشچ  هچنآ  هرابرد  (ص )  دمحم بلق  دـیامرف : یم  يار :) 

 . ...دیدار شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناشن  زا  یضع  وا ب_ يربکلا :)  هبر  تایآ  نم  يار  دقل  : ) دید ار  يزیچ  هچ  ربمایپ  مشچ 

مشچ رگا  اما  ام :) نو ب_ه ع_ل_ _ح_ي_ط_ يالو : ) دیامرف یم  تسا ,  ادخ  زا  ریغ  لاعتم  يادخ  تایآو 
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 . تسا هدش  هتخانش  واو  هدرک  هطاحا  وا  رب  ملع  سپ  دننیبب , ار  وا  اه 

 . ینک یم  بیذکت  ار  تایاور  ایآ  تفگ :  هرق  وبا 

چیه هکنیا  رب  دنراد  عامجا  ناناملـسمو  منک  یم  بیذکتار  اهنآ  دشاب  نآرق  فالخ  رب  تایاور  رگا  تفگ :  ع )   ) نس _ح_ لاو _ با
(( . 728  )) تسین وا  دننام  يزیچو  هدیسرن  وا  هب  اهدید  هدرکن ,  هطاحاوا  رب  یملع 

؟  یتسرپ یم  ار  یسک  هچ  رفعج , وبا  يا  تفگ :  دشدراو , وا  رب  جراوخ  زا  يدرم  دوب , (ع )  رقاب ماما  دزن  نانس  نب  هّللادبع 

 . يا هدید  ار  وا  تفگ :  هّللا  تفگ : 

, دوشن هتخانش  هسیاقم  اب  وا  دنا , هدید  نامیا  تقیقح  اباه  لد  یلو  هدیدن ,  ار  وا  يرهاظ  دید  اب  اه  مشچ  تفگ :  (ع )  رفع _و ج_ با
 . درادن تهابش  مدرم  هبو  ددرگن , كرد  ساوح  اب 

 . تسین يدوبعم  وا  زج  هک  یئادخ  تسا  وا  دنک , یمن  ملظ  دوخ  مکح  رد  واو  تسا  هدش  صخشماه  تمالع  ابو  هتخانش  اه  هناشن  اب 

... .

رارق اجک  ار  شتلاسر  دـناد  یم  رتهب  دـنوادخ  تفگ :  یم  نینچ  هک  یلاـح  رد  تفر  درم  نآ  دـیوگ : یم  نانـس  هّللاد ب_ن  ع_ب_
(( . 729  )) دهد

وا باوج  رد  ع )   ) ماما دومن , لاؤسو  تشون  همان  ع )   ) يداه ماما  هب  دـننآرب  مدرم  مومع  هچنآو  تیؤر  هراـبرد  قاحـسا  نب  دـم  _ حا
اـض _ر ف_ گا سپ  درذگب , نآ  زا  دید  هک  دشاب  یئاضف  هدش  هدید  یـشو ء  هدننیب  نایم  هکنآ  رگم  تسین  نکمم  تیؤر  تشون : 
اریز دهد , یم  خر  اج  نیم  _ هرد هد  هدیدو ش_ هدننیب  نایم  هباشتو  دریذپ , یمن  ماجنا  تیؤر  دشابن , هدـش  هدـیدو  هدـننیب  نایم  رونو 

اهنآ نایم  دید  بجوم  هک  یببس  رد  هدش  هدیدو  هدننیب  هاگره 
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دنـشاب لصتم  دوخ  ياـه  ببـس  اـب  دـیاب  بابـسا  اریز  دـیآ , یم  شیپ  هباـشت  _ا  ماز _ لا _ن_د , يوا ب_شا دو م_س_ م_ي ش_
(( . 730 ))

هنیمز نیا  رد  تنس  لهاو  هعیش  هچنآو  تیؤر  هرابرد  ییاه  لاؤس  هتشون ,  (ع )  اضر ماما  نسحلاوبا  هب  يا  همان  هدیبع  نب  م_ح_م_د 
یمتح روط  هب  ندـید  هک  دـنراد  رظن  قافتا  یگم  ه_ تشون :  ار  باوج  نیا  دوخ  طـخ  اـب  ع )   ) ماـما دومن , حرطم  دـنا  هدرک  تیاور 
يادـخ هک  دـشاب  نکمم  رگا  پ_س  _ه_ا ن_ي_س_ت ,  نآ نا  هراـب م_ي_ نـیا  رد  یفـالتخا  چـیهو  تـسا  تخانـش  بجوـم 

نینچ رگا  لاح  تسین ,  نامیا  ایو  تسا  نامیا  ای  یتخانش  نینچو  دوب , دهاوخ  مل  زین م_س_ وا  تخانش  دوش  هدید  مشچ  اب  لجوزع 
دیآ یم  تسدب  ایند  رد  ناهرب  اب  باستکا  هار  زا  هک  یتخانـش  سپ  دیآ  رامـش  هب  نا  _م_ يا _ت ,  يؤر زا  هد  _ مآ تسدـب  تخانش 

سکچی اریز ه_ دوب  دـهاوخن  ایند  رد  ینمؤم  چـیه  نیاربانبو  تسا ,  نآ  دـض  تخانـش  نیا  اریز  دـشا  نا ب_ _م_ ياد _ ن_ب_يا
زا ترخآ  رد  ای  یباستکا  تخانـش  هاگنآ  دشابن  نامیا  تیؤر ,  هار  زا  هدمآ  تسدـب  تخانـش  رگااما  تسا ,  هدـیدن  ار  لاعتم  يادـخ 

, دو هد ن_م_ي ش_ _ يد هر ب_ا چ_ش_م  _ كذ زع  دـنوادخ  هکنیا  رب  تـسا  لـیلد  نـیاو  دور , یمن  نـیب  زا  اـیو  دور  یم  نـیب 
(( . 731  )) میداد حیضوت  هک  دوش  یم  نامه  شا  هجیتن  ند ب_ا چ_ش_م  _ يد ار  _ يز

تیؤر ناکما  رب  هرعاشا  یلقع  هلدا  یسررب 

یمن لاعتم  يادخ  هرابرد  یلقع  لاحم  ای  تسردان  هجیتن  هنوگچیه  ندمآ  دیدپ  بجوم  اریز  درادـن , یلقع  عنام  مشچ  اب  تیؤر  فلا 
الاو تسین  نآ  ندوب  ثداح  رطاخ  هب  يزیچ  ره  ندش  هدـید  اریز  تسین ,  ادـخ  ندوب  ثداح  رب  لیلد  تیؤر  ناکما   _ 1 اریز : دوش ,

دوب مزال 
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.دوش هدید  ثداحره  هک 

اهنآ رد  یئانعم  یلو  دـنوش  یم  هدـید  زین  اه  گنراریز  تسین ,  هدـش  هدـید  یـش ء  رد  یئاـنعم  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  _ت  يؤر  _ 2
.دنا ضرع  اه  گنراریز  دوش  یمن  ثداح 

ام اریز  راـگدرورپ ن_ي_س_ت ,  يارب  تقیقح  رییغتاـی  نداد ,  تیـسنج  هیبشت ,  مزلتـسم  لاـعتم  يادـخ  يارب  تیؤر  تاـبثا   _ 3
 . تسیناهنآ نایم  هباشت  ای  ندش  سنج  مه  بجوم  ندید  نیا  یلو  مینیب  یمار  يدیفسو  یهایس 

.. .

تیؤر يارب  یفاک  یطرـش  ندوب  ثداح  هک  میریذـپ  یم  زی  م_ا ن_ لوا ,  _ي_ل  لد هرا  _ برد اعدا : نیا  رب  ام  تاظحالم  کـنیاو 
_ن يا دوبن  هک  دوش , رون  ساکعنا  بجوم  هک  یمجحو  بسانم  تفاسمدـننام  دوش  هفاضا  زین  يرگید  طیار  دـیاب ش_ هکلب  تسین , 
 ( ندو ور ب_ ردور  يار  ب_  ) تهج مزلتسم  تیؤر  دوخ  یلو.دوش  یم  اهنآ  ندید  مدع  بجوم  ثداح  ءایشا  زا  یـضعب  رد  طیارش 

ثداح يا  هدش  هدید  ره  هکنیا  ینعی   , تسا ندوب  ثداح  مزلتسم  سپ  دشاب , یم  نتشاد )  يار ح_ج_م  ب_  ) _س_م_ي_ت جو
 . سکع رب  هنو  تسا 

ینعم ن_ت_ي_ج_ه ثودح  تسین )....  هدش  هدـیدء  یـش  رد  ینعم  کی  ثودـح  بجوم  تیؤر   ) مود لی  _ لد هرا  _ برد _ا  ما
.دوب دهاوخنزین  مشچ  اب  ندید  دشابن  طرش  ود  نیا  رگا  هک  ندوب ,  ور  رد  ور  رون و  ندش  لصتم  زا  _ت  سا يا 

 , نآ ن_ي_س_ت زا  يرارف  هار  چـیهو  هدـش  ققحم  هیبشتاریز  یلبق ,  لیلد  ود  دـننام  تسا  اـعدا  کـی  اـهنت  نیا  موس :  لـیلد  اـما 
یش ء يارب  ناکمو  تهج  نتـشاد  مزلتـسم  ملـسمروط  هب  یئور  رد  ور  نیاو  تسا ,  ندش  ور  رد  ور  رب  ینتبم  تیؤر  تقیقح  ار  _ يز

 , تسا نیا  زا  رت  حضاو  یهیبشت  هچو  تسا ,  هدش  هدید 
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 . تسین وا  لثم  يزیچ  چیهو  هدوب  نآ  زا  هزنم  دنوادخ  تیمسج ,  مهو  تسا  نآ  رد  تهج  مه  هک 

_ت يؤر _ل  دشاب ق_با دوجوم  هک  يزیچ  رهو  تسا  دوجوم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلدو  دـیوگ : یم  ینال  _ قا ب ب_
مه ندوب  ثداح  لـیلد  هبو   , مینیب یمن  ار  فلتخم  ياـه  سنج  ماـمت  اـم  اریز  تسین  تیـسنج  نتـشادرطاخ  هب  ندـید  اریز  _ت ,  سا
رد یئانعم  ثودـحرطاخ  هب  نینچمهو  دوش , ثداح  تیع  _ ضو نآ  رد  دـناوت  یمن  هک  مینیب  یم  یتیعـضو  رد  يزیچ  ام  اریز  تسین 

(( . 732  )) دوش یمن  ثداح  اهنآ  رد  یئانعم  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  هدید  ضارعا  اریز  تسین ,  نآ 

(( . 733  )) مینیب یم  زین  ار  اهرهاوجاملسم  سپ  مینیب ,  یم  ار  ضارعا  ام  هک  یمادام  رگید : يریبعت  هبو 

_ا يو _ت  سا دوـجو  اـی  تلع  نآو  دـشاب  تلع  کـیزا  دـیاب  كرتـشم  تیؤرو  تـسا ,  كرتـشم  ضارعاو  رهاوـج  نـیب  _ت  يؤر
 . ...دشاب دوجودیاب  املسم  سپ  یمدع ,  تسا  يرما  اریز  دشاب  ندوب  تلع  دناو  ثود ن_م_ي ت_ _ي ح_ لو ثود ,  ح_

(( . 734  )) نکممو بجاو  نایم  تسا  كرتشم  تیؤر  هک  میریگ  یم  هجیتن  نیاربانب 

ياـج ش_ك_ي چـیه  اـهنآ  دوـجو  رد  هک  تـسه  تـیؤر  لـباق  ریغ  يءایـشا  اریز  تـسا ,  نـشور  ـالماک  لـیلد  نـیا  ض_ع_ف 
 . تسین دوجو  تیؤر  ناکما  رایعم  سپ  هداراو )  تردق  لثم  تایناسفنو  اه  هیحور  , دئاقع راکفا ,  ) _ن_د نا ن_ي_س_ت م_

علاـطملا حرــش  رد  ینازاــتفت  فـقاوملا ,  حراــش  دــننام : دــندرک  ضارتـعا  وا  رب  هر  _ _عا شا دو  زا خ_ يرا  اذ ب_س_ي_ _ لو
(( . 735  )) دیرجتلا حرش  رد  یچشوقو 

هکنیا _يا  عدا _ي  لو تسا ,  ندوب )  ثداح  ثودح :   ) ظفلزا رت  حیحـص  تیؤر  طیارـش  زا  یکی  ناونع  هب  دوجو )  ) ظفل دنچ  ه_ر 
تیؤر لباق  قالطا  روط  هب  يدوجوم  ره 
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تادوجوماـب اـهنت  طیارـش  نیاو  دوـش , دـیق  نآ  رد  _ت ن_ي_ز  يؤر _ط  يار ریاـس ش_ تسا  مزـال  هکلب  تسین ,  حیحـص  تسا 
يزیچ (: ) یـش ء هلثمک  سیل   ) درک هسیاقم  قلاخ  اب  ار  قلخ  ناوت  یمن  لاعتم  راگدرورپ  هراـبرد  اـما  تسا ,  گـنهامه  هدـش  هدـیرفآ 

 . تسا تلاهجو  هیبشت  نیع  لاعتم  راگدرورپرب  یعیبط  نیناوق  يارجا  هک  تسین  یکش  ياجو  وا ن_ي_س_ت ,)  دننام 

یلو هدومن  تابثا  یلاعتو  هناحبس  ادخ  يارب  ار  تیؤر  دنراد  یعـس  دننک , یم  ار  اهنآ  ندوب  یلقع  ياعدا  هک  شزرا  یب  لیالد  نیا  اب 
.دنیوگ یم  هچ  نآ  زا  تسا  هزنم  دنوادخ 

نآرق زا  تیؤر  رب  هرعاشا  لیالد  یسررب 

هو _ جوو هر  _ ظا اهبر ن_ یلا  هرـضان  ذـئموی  هوجو  هرخالا  نورذـتو  هلجاعلا  نوبحت  لـب  ـالک   : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  لوا :  لـیلد 
ار سردوز   ( _ي گد _ نز  ) نـیا امـش  هـکلب  تـسین ,  نـینچ  (( 736  ( )) هرقاـف اـهب  لـعفی  نا  هر ت_ظ_ن  _ سا ذــئ ب_ _ مو ي_

یم دوخ  راـگدرورپ  هبو  هدو  بادا ب_ ییاـه ش_ تروـص  زور  نآ  رد  دـینک , یم  اـهر  ار  ترخآ  یگدـنز )  هتـشاد و( _ت  سود
.دنراد دوخ  هرابرد  نکش  رمک  يراک  راظتنا  اریز  تسا  هدیشک  مهرد  ییاهتروص  زور  نآردو  دنرگن ,

لبـالا یلا  نورظنی  ـالفا   : ) نتفرگ تربـع  ینعم  هب   _ 1 هدروآ ,  تسدــب  نآرق  رد  رظن )  ) ظـفل يارب  ینع  را م_ ير چ_ه_ _ع_ شا
.دنریگ یمن  تربع  رتش  تقلخ  یگنوگچزا  ایآ  (( : 737  ( )) تقلخ فیک 

 . دنتسه ادص  کیرظتنم  اهنت  (( : 738  ( )) هدحاو هحیص  الا  نورظنی  امو  : ) راظتنا ینعم  هب   _ 2

.دنک یمن  تمحر  هاگن  اهنآ  هب  دنوادخ  (( : 739  ( )) مهیلا هّللا  رظنی  ال   : ) تمحر ینعم  هب   3

 . تیؤر يانعم  هب   4

_ت سا هدر  باختنا ك_ قوف  هیآ  يارب  ار  تیؤررگید  یناعم  ندوب  تسردان  لیلد  هب  یناع ,  _ن م_ يا نا  زا م_ي_ ير  _ع_ شا
_ا ما , 
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يانعم اماو  نتفر ,  تر گ_ هن ج_يا ع_ب_ تسا  لامعا  يازج  ياـج  ترخآ  اریز  تسین  تسرد  يریگ )  تربع   ) لوا ياـنع  م_
تسین تشهب  یگدنز  بسانم  تقشمو  دراد  تقـشم  را  _ت_ظ_ نا نوچ  زینو  تسا  هرهچ  هب  قلعتم  اریز  تسین  لوبق  لباق  راظتنا ) )

.

 . تسین ریذپ  ناکما  قلاخ  رب  قلخ  يزوسلد  هک  تسا  حضاو  اریز  تسا  دیعب  زین  تمحر )   ) يانعم

 . تسا هدروآ  برع  نابز  زا  يا  هنیرق  تیؤر  يانعم  باختنا  يارب  يرعشا  سپس 

هحیـص الا  نورظن  ام ي_ , ) دیآ یمن  یلا )   ) اب راظتنا  يانعم  هب  رظن  اما  دیآ , یم  یلا )   ) اب تیؤر  يانعم  هب  رظن )  ) هک دیو  م_ي گ_
سپ هدروآ  یلا )   ) نوچ هرظاـن )  اـهبر  یلا   ) هیآ رد  اـما  تسین  نآ  رد  یلا )   ) اذـل تسا  راـظتنا  موهفم  هیآ  نیادارم  نوـچ  هدـحاو ,) 

رد هک  تسا  مشچ  ود  اـب  هاـگن  روظنم  سپ  هدروآ  هرهچ  رکذ  اـب  ار  رظن )  ) دـنوادخ نوچو  تسا ,  ندـید  هکلب  هدوبن  راـظتنا  روـظنم 
.دنشاب یم  هرهچ 

_ي عو هار ب_ا ن_ راظتنا ه_م_ اریز  دـشاب  راظتنا  ینعم  هبدـناوت  یمن  هیآ  نیا  رد  رظن  هکنیا  هب  تسا  هدرک  لالدتـسا  يرعـشا  زینو 
باوث ياج  هن  تسا  تمعن  ياج  تشهباریز  دـشاب  یمن  تمایق  زور  رد  يزیچ  نینچ  هک  تسا  ندرک  تیذاو  ندرمـش  _ك  چو ك_

(( . 740  )) باقعو

تسا دراو  لوق  نیا  رب  هک  ییاهداریا  اما 

لوا تمسق 

هب م_ع_ن_ي رگاو  هدـش  يدـعتم  یلا )   ) فرح اـب  دـشاب  تیؤر  ینعم  هـب  رگا  رظن )  ) هـملک دـیو  _ن_ك_ه م_ي گ_ يا  _ 1
_ع _م_ل ت_با عرد _ل  مساو ف_عا تسا ,  لعاف  مسا  هرظان )   ) هک تسا  نیا  شباوج  تسا ,  يدـعتم  دوخ  هب  دوخ  دوب  راظتنا 

رب مدقم  اجنیا  رد  لومعم )   ) نینچ ه_م_ دراد , تیوقت  هب  زاینو  تسا  یفیعض  لماع  سپ  تسا  عبات  نوچو  تسا ,  لع  ف_
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.دوش يدعتم  یلا )   ) اب هب  دوب  زاین  اذلو  دوش  یم  لماع  فعض  يارب  يرگید  ببس  زین  ندوب  مدقم  نیاو  (( 741  )) تسا لماع 

یم رمعم  نب  لیمج  هک  هنوگنامه  تسا ,  هدـش  دراو  برع  ناـبز  رد  راـظتنا  ياـنعم  نتـشاد  اـب  یلا )   ) هب نآ  ندوب  يدـعتم  نینچمه 
ایرد هک  یلاح  رد  مشکب  وت  دـننام  یهاشداپ  راظ  _ت_ نا _ر  گاو امعن  ینتدز  کنود  رحبلاو  کلم  نم  کـیلا  ترظن  اذاو  دـیوگ :

.داد یهاوخ  نم  هب  يرتشیب  تمعن  تروص  نیا  رد  تسا ,  هتخادنا  هلصافوتو  نم  نایم 

 . تسا راظتنا  يانعم  هب  اجنیا  رد  رظن )  ) سپ

يادـخ راظتنا  هب  اه  تروص  همه  ردـب  زور  رد  حالفلاب  یتای  نمحرلا  یلا  تارظان  ردـب  موی  هوجو  دـیوگ : یم  تباث  نب  ناـسح  زینو 
.دروایب يزوریپاهنآ  يارب  ات  دوب  نمحر 

 .. . تسا هدمآ  رظتنم  يانعم  هب  رظان  مهزاب 

.دراددوجو لیبق  نیا  زا  يرایسبو 

عجری مـب  هرظاــنف   : ) تــسا هدــش  يدــعتم  زی  ن_ ب )   ) فر ب_ا ح_ هر )  _ ظا ن_  ) _ل _م ف_عا سا _م  ير نآر ك_ رد ق_
.دندرگ یم  زاب  يزیچ  هچ  اب  ناگداتسرف  منیببات  منام  یم  رظتنمو  (( : 742  ( )) نولسرملا

.دوش يدعتم  فرح  کی  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  دناوت  یم  هرظان  نیاربانب 

 ... . تسین تشهب  لها  بسانمو  هتشاددوجو  ندرمش  کچوک  یعون  راظتنا  يانعم  رد  دیوگ  یم  هکن  _ يا _ا  ما  _ 2

زور رد  فقوت  هرابرد  هک  تسا  نیا  تایآ  رهاظ  دیوگ !؟  یم  نخـس  تشهب  هرابرد  تایآ  نیا  هک  هدـیمهف  اجک  زا  وا  میـسرپ  یم  ام 
هرابرد نکـش  رمک  یعـضو  راظتنا  هرقافاهب :)  لعفی  نا  نظت  : ) دـیوگ یم  دراد , نیا  رب  تلالد  زین  قایـس  تسا ,  باسح  يارب  تمایق 

یمربخ دوخ  رارقتساو  ینایاپ  هاگیاج  هب  دورو  زا  لب  _ه_ا ق_ نآ لا  هرابرد ح_ تایآ  سپ  دنراد , دوخ 
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.دوب هداتفا  قافتا  ملسم  روط  هب  اهنآ  رب  نکش  رمکراک  نآ  تروص  نیا  رد  دندوب , هدش  شتآ  دراو  اهنآ  رگا  اریز  دهد ,

سپ تسا ,  یقیقح  ياـنعم  کـی  برع  ناـبز  رد  ینعم  نیا  هکنآ  صوصخ  هب  تسا ,  حرطم  يدـج  روـط  هب  راـظتنا  ياـنعم  پ_س 
.دنک فذح  ار  ییانعم  نینچ  درادن  قح  يرعشا 

, دو یفتنم م_ي ش_ مشچ  اب  لاـعتم  يادـخ  تیؤر  تروص  نیا  رد  میریگب ,  راـظتنا  ینع  ار ب_ه م_ ن_ظ_ر )  ) _ر گا پ_س 
اب ار  ینعم  نیا  زین  یناحبس  ش_ي_خ  تسا ,  يزاجم  يانعم  نآ  زا  دارم  تروص  نیا  رد  میریگب  تیؤر  ینعم  هب  ار  رظن )  ) رگا _ا  ما
یم ناشراگدرورپ  باوث  يوس  هب  هرظا :)  _ه_ا ن_ بر باوث  یلا   : ) تسا هدرک  ناـیب  تروص  نیا  هب  فاـضم  کـی  فذـح  ریدـقت 

رد مراهچ  هیآو  لوا  هیآ  لباقم  رد  موس  هیآ  هک  تروص  نیدب  , دـنک یم  دـییات  تایآ  هلباقم  اب  ار  ریدـقت  نیا  زین  لقع  مکح  دـنرگن ,
 . دوش یم  عفر  مراهچ  هیآ  اب  زین  مود  هیآ  رد  دوجوم  ماهبا  هلباقم  _ن  يا _ا  بو هتفرگ  رارق  مود  هیآ  لباقم 

 (. هرساب ذئموی  هوجوو   ) هیآ لباقم  رد  هرضان )  ذئموی  هوجو   ) فلا مینک :  یم  میظنت  هلباقم  ساسا  رب  ار  تایآ  لاح 

 (. هرقاف اهب  لعفی  نا  نظت   ) هیآ لباقم  رد  هرظان )  اهبر  یلا   ) ب

مود هیآ  زا  دارم  ندروآ  تسدـب  يارب  تسا  يا  هنیرق  نیا  سپ  تسا ,  حـضاو  هرقاف )  اهب  لعفی  نا  نظت   ) مراـهچ هیآ  ینعم  نو  _ چو
 (. هرظاناهبر یلا  )

هک دوـش  لزاـن  اـهنآ  رب  یباذـع  هک  دـنراد  راـظتناو  هداد  لاـمتحا  ناراـکهنگ  هورگ  هک  تسا  نیا  مراـهچ  هـیآ  زا  دوـصقم  رگا  سپ 
هنیرق موهفم  نیا  دنک , درخ  ار  ناشرمکو  هتسکش  ار  نانآ  ياهناوختسا 
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هاگ لا ن_ رد ح_ هورگ  نیا  هکنیا  هن  هدوبوا ,  مرکو  لضف  رظتنمو  ادـخ  تمحر  زا  لاحـشوخ  ناراـکوکین  هورگ  هکنیا  رب  تسا  يا 
رهاظ فالخ  نیاو  هدش  جراخ  لباقت  زا  رگیدکی  لباقم  هیآ  ود  تلاح  نیا  رد  هک  دنتـسه , وا  تیهام  تخانـشو  یهلا  تاذ  هب  ندرک 

 . تسا

(( . 743  )) تابثاو یفن  رد  زج  دنشابن  فلتخم  يزیچ  چیهردو  دحتم  موهفمو  ینعم  رد  دیاب  لباقتم  زیچ  ود  لباقت :  مکح  ربان  ب_

هرابرد هفیرـش  تایآ  نیا  هکنآ  صوصخ  هب  , دشاب یمن  هباشتمو  هدش  صخـشم  الماک  رظن  دروم  هیآ  هل ,  _ _ن م_ق_با يا _ا  بو
.درادن دوجو  تمحرو  باوث  زج  يدیما  سپ  دیوگ , یم  نخس  تمایق  زور  فقوم 

هرا _ برد _ا(ع )  ضر ماما  زا  قودص  دـیحوت  رد  هک  یتیاور  دـننام  دـنراد , عوضوم  نیمه  هب  هراشا  زین  رابخا  زا  يا  هعو  م_ج_م_
باوث رظتنمو  باداش  اه  تروص  نآ  ینعی :  هک  دـیوگ  یمو  هدـش  دراو  هرظان )  اـهبر  یلا  هرـضان ,  ذـئموی  هوجو   ) هفیر _ه ش_ يآ

(( . 744  )) دنتسه ناشراگدرورپ 

هیآ _ن  يا هدود  زا م_ح_ جراخ  لامتحا  ود  ره  اب  وا  تاذ  هب  ندرک  هاگنو  لاعتم  يادخ  تیؤر  هک  میریگ  یم  هجیتن  ور  _ن_ يا زا 
يا هیانک  تروص  نیا  رد  دشاب , تیؤر  ینعم  هب  رگاو  دور , یم  نیب  زا  تیؤر  رب  هیآ  تلالد  دشاب , راظتنا  هرظان )   ) ینعم رگا  تسا , 

یمومع ياهریبعت  رد  نآ  لاثما  هک  , دـنک یم  هاگن  ینالف  تسد  هب  ینالف  دوش : یم  هتفگ  الثم  دوب , دـهاوخ  یهلا  تمحر  هب  هاـگن  زا 
وت هب  نم  يا ,  هداد  هک  ییاه  هدعو  لیلد  هب  رسوملا  ینغلا  یلا  ریقفلا  رظنرظانل  تدعو  امل  کیلا  ینا  رعاش : لوق  دننام  تسا ,  حرطم 

 . نکمتمو دنمتورث  صخش  هبریقف  هاگن  دننام  منک  یم  هاگن 

هک _ت  سا اذ  _ لو
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 : )... . تسناد هفیرش  هیآ  نیا  زا  ناوت  یم  ار  رافک  لاح  اما  , دننک یم  هاگن  یهلا  تمحر  هب  تمایق  زور  رد  نینمؤم 

_ت ب_ا ما زور ق_ي_ رد  دــنوادخو  (( : 745  ( )) میلا باذـع  مهلو  مهیکزی  ـالو  هماـیقلا  موـی  مهیلا  رظنی  ـالو  هّللا  مهملکی  ـالو 
 . تسا كاندرد  یباذع  اهنآ  ياربو  دنک , یمن  كاپ  ار  اهنآو  دنک , یمن  هاگن  اهنآ  هبو  هتفگن  نخس  _ه_ا  نآ

_د, نو وا ن_م_ي ش_ تمحر  لومـشم  نانآ  هک  تسا  نیا  ( دـنک یمن  هاگن  اهنآ  هب   (: ) مهیلا رظنی  ـال   ) زا روظنم  هک  تسا  حـضاو 
دیدهت نآ  اب  هک  تسین  یبولطمزیچ  اهنآ  ندـیدن  ای  ندـید  اریز  دـنیب , یمن  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیادوصقم  هک  _ن_ يا ن_ه 

 . تسا تمحر  ماقم  ماقم ,  نیا  اریز  دوش ,

نکلو ینارت  نل  لا  کیلا ق_ رظنا  ینرا  بر  لاق  هبر  هملکوانتاقیمل  یـسوم  ءاج  املو  : ) دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  مود :  _ي_ل  لد
تبت کناحبـس  لاق  قافا  املف  اقعـص  یـسومر  _ خو اکد  هلعج  لبجلل  هبر  یلجت  املف  ینارت  فوسف  هناکم  رقتـسا  ناف  لبجلا  یلا  رظنا 

اراگدرورپ تفگوا  تفگ ,  نخـس  وا  اب  شراگدرورپو  دمآ  ام  تاقیم  یـسوم ب_ه  هک  یتقو  (( : 746  ( )) نینمؤملا لوا  اناو  کـیلا 
یقاـب دوـخ  ياـج  رد  رگا  نک ,  هاـگن  هوـک  هب  یلو  دـید , یهاوـخن  ارمزگره  تفگ  منک ,  هاـگن  وـت  هب  اـت  ناـیامنب  نـم  هـب  ار  دوـخ 

_ت_ي قو داتفا , شوهیب  یـسومو  دـیبوک  مه  رد  اروا  دـش  یلجتم  هوک  رب  شراگدرورپ  هک  هاگنآو  دـید , یهاوخ  ارم  مهوت  , دـنام
 . مشاب یم  نمؤم  نیلوا  نمو  منک ,  یم  هبوت  وت  يوس  هبو  هتفگ  حیب  ار ت_س_ ت_و   : _د گ_ف_ت مآ شو  ك_ه ب_ه ه_

, دنا هدومن  لالدتسا  نادب  هرعاشا  یلو  هدرکن ,  لالدتسا  هیآ  نیا  هب  يرعشا  نسحلاوبا 

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 372 

http://www.ghaemiyeh.com


وا املسمو  هدرک  بلط  ار  تیؤر  ع )   ) یسوم ترضح   _ 1 مینک :  یم  لقن  (( 747  )) يروج اب  خیش  زا  ار  هیآ  نیا  هب  لالدتـسا  هوحن 
رگاو دشاب , یمن  نکمم  يزیچ  _ه  چو هدو  لا م_م_ك_ن ب_ ياد م_ت_ع_ قح خ_ رد  يزیچ  هچ  هک  دـناد  یم  هلزتعمزا  رتهب 

.درک یمن  بلط  ار  نآ  زگره  تسا  لاحم  تیؤر  هک  تسناد  یم 

_ر پ_ا ب_ر ج_ا ما نآو  تسا ,  نکمم  دوخ  هب  دوخ  هک  هتـسناد  يرما  رب  ینتبم  هیآ  رخآ  رد  ار  تیؤر  عوقو  لاعتم  يادـخ   _ 2
رما کـی  هب  طورـشم  هک  يزیچ  رهو  تسا ,  نآ  ندـش  هدـیبوک  مهرد  زا  رتـکیدزن  رما  نیا  اـساسا  هکلب  تـسا ,  هو  ند ك_ _ نا م_

 . تسا نکمم  زین  دوخ  دشاب  نکمم 

_ث_ر كا زا ن_ظ_ر  اریز  تسا  لـطاب  نخـس  نیاو  , درک حرطم  شموـق  رطاـخ  هب  ار  لاؤـس  نیا  وا  دـنیوگ : یم  هـلزت  م_ع_  _ 3
هب ار  اهنآ  باوج  هک  تسا  هدوبن  زیاج  ع )   ) یسوم يارب  سپ  تسا ,  رفک  یتحو  لطاب  تیؤر  نتـسناد  نک  _ه م_م_ لز م_ع_ت_

 . تسا لطاب  دییات  ینعم  هب  ریخات  نیا  اریز  دزادنا  ریخات 

ینا اد ي_گ_ _ه_ا خ_ نآ هک  هنوگنامه  هد  رارق  ییادخام  يارب  ههلآ :)  مهل  امک  اهلا  انل  لعجا  : ) دنتفگ وا  هب  اهنآ  هک  یتقو  الثم 
 . دیتسه لها  یموق ج_ امش  (( : 748  ( )) نولهجت موق  مکنا   : ) تفگ اهنآ  باوجرد  اروف  وا  دنراد ,

وت هـب  زگر  م_ا ه_ (( : 749  ( )) هر هّللا ج_ه_ يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  : ) دـنتفگو هدوب  ادـخ  تیؤر  ناـهاوخ  هک  یئاـهنآ  عقاو  ردو 
هیلع یـسوم  ترـضح  هک  یماگ  _ن_ هو هدو ,  _ن ن_ب_ مؤ اهنآ م_ مینیبب ,  راکـشآ  روط  هب  ار  ادخ  هکنآ  اتدروآ  میهاوخن  نامیا 

.دنتشادن روضحاهنآ  درک  تیؤر  ياضاقت  مالسلاو  هالصلا 

4

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 373 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسل  ) تسا هتفگنو  دید  یهاوخن  ارم  ینارت :)  نل   ) تسا هدومرفدـنوادخ  تفگ :  هک  دـنک  یم  لقن  هر )   ) يرعـشا زا  كرون  نبا  _ 
.دیوگب ار  مود  هلمج  نیادوب  مزال  دوبن  ریذپ  ناکما  تیؤر  رگاو  متسین ,  ندید  لباق  نم  یئرمب :) 

 . هیآ نیا  زا  ناشیاه  لالدتسا  هصالخ  دوب  نیا 

هدوب لیئارسا  ینب  نابز  هب  یسوم  لاؤس  هک  تسا  نیا  نآ  باوج  لوا :  _ي_ل  لد میهد :  یم  رارق  یـسرربدروم  ار  نانآ  مالک  لاح 
 . دنریذپ یم  ار ن_ نیا  هرعاشا  یلو  تسا , 

مود تمسق 

تـسا هدـمآ  تیؤر  بلط  نوماریپ  هک  ینوگاـنوگ  تاـیآ  مینیبب  ادـتبا  دـیاب  باوج  نیا  یتسرداـن  اـی  یتسرد  زا  یهاـگآ  يارب  لاـح 
رارق هعلاطم  دروم  دـنا  هدرک  حرطمار  عوضوم  نیا  هک  یتایآ  مامت  دـیاب  نیاربانب  هثداـح ,  ود  اـی  دـنک  یم  هثداـح  کـی  زا  تیاـکح 

.دنریگ

 ( يول _س_ لاو _م_ن  لا مکیلع  انلزنو  نمیالا  روطلا  بناج  مکاندعاوو  مکودع  نم  مکانیجنا  دق  لیئارسا  ینب  ای   : ) هط هروس   _ 1
نمو هتـشاذگ  هدـعو  امـش  اب  روط  هوک  تسار  فرط  ردو  هداد ,  تاجن  ناتنمـشد  تسد  زا  ار  امـش  اـم  لیئارـسا ,  ینب  يا  (( : 750 ))

 . میدرک لزان  امش  رب  ار  يولسو 

كدـعب نم  کمو  انتف ق_ دـق  اناف  لاق  یـضرتل  بر  کیلا  تلجعو  يرثا  یلع  ءالوا  مه  لاق  یـسوم  اـی  کـموق  نع  کـلجعا  اـمو  )
هب زین  اهنآ  تفگ  يریگب ,  یـشی  دو پ_ موق خ_ زا  ات  تشاد  او  هلجع  هب  ار  وت  زیچ  هچ  یـسوم ,  يا  (( : 751  ( )) يرماسلا مهلضاو 
وت ندـمآزا  سپ  ار  وت  موق  اـم  هک  نادـب  سپ  تفگ  يوش ,  یـضار  اـت  مدرک  هلجعاراـگدرورپ  وت  يوـس  هب  نمو  دنتـسه  نم  لاـبند 

.درک ناشهارمگ  يرماسو  میدومزآ 

 _ 2
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نور متناو ت_ن_ظ_ هقعاصلا  مکتذـخاف  هرهج  هّللا  يرن  یتح  کل  نمؤن  نل  یـسوم  ای  ذاو ق_ل_ت_م   : ) هر هرو ب_ق_ س_
ام تاـبیط  نم  اوـلک  يولـسلاو  نملا  مکیلع  اـنلزناو  ماـمغلا  مکیلع  اـنللظو  نورکـشت  مکلعل  مکتوـم  دـعب  نـم  مکاـنث  ث_م ب_ع_

میهاوخن نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم  يا  دـیتفگ  یماـگنهو ك_ه  (( : 752  ( )) نوملظی مهـسفنا  اوناک  نکلو  انوملظ  امو  مکاـنقزر 
 . دیدرک یم  هاگن  امش  هکیلاح  رد  تفرگ  ار  ام  هقعاص ش_ سپ  مینیبب ,  اراکشآ  ار  ادخ  هکنآات  دروآ 

 . _ي_د راز ب_شا _ گر هکدیاش ش_ك_ میدرک ,  هدنز  ناتگرم  زا  سپ  ار  امش  سپس 

هب هک  یکاپ  ياهتمعن  زا  می )  _ف_ت_ گو  , ) میدومن لزاـن  امـش  ربار  يولـسو  نمو  هداد  رارق  ناـبیاس  اـم  ار ب_ر ش_ _ر  باو
.دندرک یم  ملظ  دوخ  هب  هکلب  هدرکن  ملظ  ام  هب  اهنآ  دیروخب , میداد  يزور  امش 

اب بش  لهچ  هک  یماگنهو  (( : 753  ( )) نوملاظ متناو  هدعب  نم  لجعلا  متذختا  مث  هلیل  نیعبرا  یـسوم  اندعاو  ذاو   : ) هرقب هروس   _ 3
.دیدیزگ رب  ار  هلاسوگ  هناملاظ  امش  سپس  میتشاذگرارق ,  یسوم 

هرهج هّللا  انرا  اولاق  کلذ ف_ نم  ربکا  یـسوم  اولاسدـقف  ءامـسلا  نم  اباتک  مهیلع  لزنت  نا  باتکلا  لها  کـلاسی  : ) ءاـسن هروس   _ 4
(( 754 ( )) انیبم اناطلس  یـسوم  انیتآو  _ك  لذ انوفعف ع_ن  تانیبلا  مهتءاج  ام  دعب  نم  لجعلا  اوذختا  مث  مهملظب  هقعاصلا  مهتذخاف 

: دنتفگ هتـساوخار ,  نیا  زا  رتگرزب  یـسوم  زا  اهنآ  ینک ,  لزا  _ه_ا ن_ نآ رب  نامـسآ  زا  یباتک  هک  دـنهاوخ  یم  وت  زا  باتک  لها  : 
ندمآ زا  سپ  ار  هلاسوگ  سپـس  تفرگ ,  رب  رد  ار  اهنآ  هقعاص  نا  _ر س_ت_م_ش_ طا هبو خ_ نایامنب ,  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادـخ 

هبو هدیشخب  ار  ناشراک  نیا  امو  دندیزگرب , ناشیارب  نشور  ياه  هناشن 
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 . میداد راکشآ  یتردق  یسوم 

هیخـال _ي  سو لاـقو م_ هلیل  نیعبرا  هبر  تاـقیم  متف  رـشعب  اـهانممتاو  هـلیل  نیثـالث  یـسوم  _ا  ند _ عاوو  : ) فار _ عا هرو  س_  _ 5
ار نآ  رگید )  ) بش هد  ابو  هتشاذگرارق  یسوم  اب  بش  یسو  (( : 755  ( )) نیدسفملا لیبس  عبتت  الو  حلصاو  یموق  یف  ینفلخا  نوراه 

مموق نایم  رد  نم  نیـشناج   : تفگ نوراه  شردارب  هب  یـسومو  مامت ش_د , بش  لـهچ  شراـگدرورپ  هدـعو  سپ  میدرک ,  لـماک 
 . نکن لابند  ار  نیدسفم  هارو  نک  حالصا  شاب , 

اهنس _ حا اوذخای ب_ کموق  رماو  هوقباهذخف  یش ء  لکل  الیصفتو  هظعوم  یـش ء , لک  نم  حاولالا  یف  _ت_ب_ن_ا ل_ه  كو )
مکحم ار  نآ  سپ  دشاب , زیچ  نایبو ه_م_ه  زردـنا  ات  میتشون ,  زیچ  همه  زا  حاولا  رد  وا  ياربو  (( : 756  ( )) نیقسافلا راد  مکیرواس 

 . منایامن یم  امش  هب  ار  نیقساف  هاگیاج  نمو  , دنریگب ار  نآ  نیرتهب  ات  هد  روتسد  دوخ  موق  هبو  ریگب 

, ـال مهیدـهی س_ب_ي_ ـالو  مهملکی  ـال  هنااوری  ملا  راوـخ , هل  ادـسج  ـالجع  مهیلح  نم  هدـعب  نم  یـسو  مو م_ _خ_ذ ق_ تاو )
هب هک  دـن , _ت_ خا يا س_ هلاـسوگ  دوـخ  تـالآ  روـیز  زا  وا  موـق  یـسومزا ,  دـعب  (( : 757  ( )) نیملاـظ اوـنا  _ كو هوذ  _خ_ تا

, دنک یمن  یئامنهار  یهار  چیه  هبو  هتفگن  نخـس  نانآ  اب  دسج  نآ  هک  دندیدن  رگم  داد , یم  واگ  يادـص  هک  دوب  يدـسج  تروص 
.دندرک یم  متس  دوخ  رب  هک  یلاحرد  دندیزگرب  ار  نآ 

هیخا سارب  ذخاو  حاولالا  یقلاو  مکبر ,  رما  متلجعا  يدعب ,  نم  ینومتفلخ  امسئب  لاق  افـسا  نابـضغ  هموق  یلا  یـسوم  عجر  ام  _ لو )
(( : 758  ( )) نیملاظلا موقلا  عم  ینلعجتالو  ءادـعالا  یب  تمـشت  ـالف  یننولتقی  اوداـکو  ینوفعـضتسا  موقلا  نا  ما  نبا  لاـق  هیلا ,  هرجی 

فساتمو نیگمشخ  یسوم  هک  یماگنهو 
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هلج ناـتراگدرورپ ع_ رما  رد  اـیآ  دـیدوب , میارب  ینانیـشناجدب  ردـقچ  نم ,  زا  سپ  تفگ  تـشگزا ,  دو ب_ مو خ_ يوـس ق_ هـب 
ارم مو  _ن ق_ يا مردا ,  دـنزرف م_ يا  تفگوا :  دیـشک , دوـخ  يوـس  هـبو  تـفرگ  ار  شردارب  رـسو  تخادـنا  ار  حاوـلاوا  دـیدرک ,

 . هدن رارقرگمتس  موق  اب  ارمو  نکن  تتامش  نانمشد  ربارب  رد  ارم  سپ  دنشکبارم , دوب  کیدزنو  دندید  فیعض 

امب انکل  _ه_ تا _يا ,  ياو لبق  نم  مهتکلها  تئـش  ول  بر  لاق  هفجرلا  مهتذـخا  املف  انتاقیمل , الجر  نیعبـس  هموق  یـسوم  راـتخاو  )
(( : 759  ( )) نیرفاغلا ریخ  تناو  انمحراوانل  رفغاف  انیلو  تنا  ءاشت , نم  يدهتو  ءاشت  نم  اهب  لضت  کتنتف  الا  یه  نا  انم  ءاهفسلا  لعف 
رگا اراگدرورپ , تفگ :  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  هزرل  نیمز  هک  یماگنهو  دـیزگرب , ام  هاگداعیم  ياربار  دوخ  موق  زا  درم  داـتفه  یـسومو 
ینک یم  كالهدـنا  هداد  ماجنا  ام  نادرخ  یب  هک  يراک  رطاخ  هب  ار  ام  ایآ  يدومن ,  یم  كاله  نیا  زا  شیپ  ارمو  اهنآ  یتساوخ  یم 
سپ  , یتسه ام  یلو  وت  ینک ,  یم  تیادـه  یهاوخب  ار  هک  رهو  هارمگ  یهاوخبار  سک  ره  نآ  اب  هک  تسا  وت  شیامزآ  اهنت  _ن  يا , 

 . یناگدنزرمآ نیرتهب  وتو  نک ,  محر  ام  ربو  زرمایب  ار  ام 

تسا هدمآ  هناگادج  هروس  ود  رد  هک  لیئارسا  ینب  _ت  ساو رد خ_  _ 1 مینک :  یم  هجوت  ریز  تاکن  هب  تایآ  نیا  هظحالم  زا  دعب 
ار دنوادخ  هرهج :)  هّللا  انرا   , ) مینیبب اراکـشآ  ار  ادخ  هکنیاات  هرهج :)  هّللا  يرن  یتح  : ) دـنا هتفگ  هک  تسا  تساوخرد  کی  عقاورد 

هدمآ نآ  لابند  هب  هلاسوگ  تدابع  نینچمه  , دیآ یم  ششخبو  هقعاص  تساوخرد  نیا  زا  سپو  نایامنب ,  ام  اراکشآ ب_ه 
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 . تسا

شتسرپو يرماس  هئطوت  نآ  لابند  هبو  هدمآ  يولسو  نم  لیئارسا ,  ینب  هاگداع  زا م_ي_ _ه 80پ_س  يآ هرو ط_ه  رد س_  _ 2
 . تسا هلاسوگ 

.دنا هتشاذگ  رارق  هک  تسا  ییاج  نامه  نیاو  هدش  حرطم  هاگداعیم  هیآ 155  فارعا  هروس  رد   _ 3

شزرلو هقعاص  یفاـضا  هنیرق  اریز  تسا ,  هتفرگ  ماـجنا  هاـگداعیم  رد  رظن  دروم  تساوخرد  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  پ_س ب_ه 
.دراد دوجو 

؟  تسا هدوب  هاگداعیم  نامه  رد  یسوم  طسوت  تیؤر  _ت  ساو _ خرد _ا  يآ  _ 4

شتـسرپ هک  تسا  هدـمآ  هرق  هرو ب_ _ه 51س_ يآ ردو  _د , م_ي ب_شا هد )  س_ي +   ) لـهچ ش_ب هاـگداعیم  ناــمه  هـک 
هدرک تفاـیرد  ار  حاولا  یـسوم  هک  تسا  هد  _ مآ فار  _ عا هرو  _تا 143 148 س_ يآرد _ت ,  سا هدو  نآ ب_ زا  دـعب  هلاسوگ 

 . دنا هتخادرپ  هلاسوگ  شتسرپ  _ش ب_ه  مو هک ق_ دیدو 

زا سپ  هیآ 153  ءاسن  هروس  ردو  هدش  حرطم  هلاسو  تدا گ_ _ب_ عو یـسوم  موق  يارب  یهاگ  هدـعو  تایآ 82 85  هط  هروس  رد 
 . تسا هدش  لقن  هلاسوگ  شتسرپ  عوضوم  نانآ  طسوت  تیؤر  تساوخرد  هلاسم 

هدا _ت_ فا قافتا  نآ  زا  سپ  هلاسوگ  شتـسرپو  هدوب  هاـگداعیم  رد  یـسوم  مو  _ت ق_ ساو _ خرد _ن_ك_ه  يا _ه  صـال خ_
 . تسا

.دنتسرپ یم  هلاسوگ  هک  دید  ار  دوخ  موق  یسومو  هدوب  هاگداعیم  نامه  رد  زین  ع )   ) یسومطسوت تیؤر  تساوخردو 

_ظ_ر نا _ي  نرا  (: ) ع  ) یسوم تساوخردو  نایامنبام )  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  هرهج :)  هّللا  انرا   ( ) ع  ) یـسوم موق  لاؤس  نیاربان  ب_
.دنا هداتفا  قافتا  هاگداعیم  ینعی  هیضق  کی  نیح  رد  ود  ره  منک  هاگن  وت  هب  ات  نایامنب  ار ب_ه م_ن  دو  خ_ _ي_ك :)  لا

تسا ك_ه نهذ  زا  رود  رایسب  هک  مینک  هجوت  یتسیاب  دنا  هدوب  هیضق  کی  رد  ود  ره  هک  هلاسم  نیا  دییات  يارب 
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 , هوـک نتخیر  مه  ردو  هقعاـص  اـب  دروـخرب  زا  سپ  مهنآ  دنـشاب  هدرک  رارکت  ار  دوـخ  تساوـخ  رد  _ش  مو _ قو ع )   ) _ي سو م_
.دنک يروآدای  ار  اهنآ  ع )   ) یسوم هکنیا  لقادحو 

 . تسا هدرک  تیؤر  ياضاقت  لیئارسا  ینب  نابز  زا  یسوم  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 

 . تسا هدومن  نایب  یسابع  نومام  باوج  رد  ار  بلطم  نیا  _ا(ع )  ضر _ لا _ي  سو ما ع_ل_ي ب_ن م_ _ ما

يا : دیسرپ ناشیا  زا  نومام  تسا ,  رضاح  زین  (ع )  اضرلا یسوم  نب  یلع  هک  مدید  مدش ,  نومام  سلجم  دراو  دیو : يوار م_ي گ_
؟  دنا موصعم  ایبنا  هک  دیئوگ  یمن  امش  رگم  هّللا ,  لوسر  دنزرف 

ءاج اـم  _ لو  : ) هفیرـش هیآ  لاؤس ,  نیا  هلمجزا  دیـسرپ , وا  زا  نآرق  تاـیآ  هراـبرد  ییاـهلاؤس  نوماـم  هاـگنآ  ار , چ_ گ_ف_ت : 
شراگدرورپو دمآ  ام  هاگداعی  یسوم ب_ه م_ هک  یماگنهو  ینارت :)  نل  لاق  کیلا  رظنا  ینرا  بر  لاق  هبر  هملکو  انتاقیمل  یـسوم 

هچ دید  یهاوخن  زگرهارم  تفگ :  منک ,  هاگن  وت  هب  ات  نایام  نم ب_ن_ هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ,  : تفگ وا  درک , وگو  تفگ  وا  اب 
؟  دنایامنبوا هب  ار  دوخ  هک  دهاوخب  شراگدرورپ  زا  ع )   ) نارمع نب  یسوم  هّللا  میل  هک ك_ تسا  نکمم  هنوگچ  دراد , ینعم 

؟  دنک یم  یلاؤس  نینچارچ  سپ  دید , ناوت  یمن  ار  لاع  ياد م_ت_ هک خ_ دناد  یمن  رگم 

یلو دوش , هدید  مشچ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دنوادخ  هک  تسناد  یم  ع )   ) نارمع نب  یـسوم  هّللا  میلک  دومرف : (ع )  اضر ترـضح 
میروآ یمن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  دـنتفگ : درک , تاجانم  وا  ابو  کیدزندوخ  هب  هتفگ ,  نخـس  وا  اـب  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یماـگنه 

میونشب يدینش  وت  هک  هنوگنآ  ار  وا  نخس  هکنآات 
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نایم زاو  دـصتفه , زین  اهنآ  زاو  رازه , تفه  اهنیا  نیب  زا  سپـس  رازهداتفه , اهنآ  ناـیم  زا  یـسوم  دـندوب , رفنرازه  دـصتفه  موق  نآ  , 
هوک ياپ  ردو  درب  انیـسروط  هوک  يوس  هب  دوخ  اب  ار  ناـنآ  هدومن ,  باـختنا  دـنوادخ  هاـگداعی  يار م_ ار ب_ درم  داـتفه  مه  ناـنآ 

 . تشادهگ ن_

نانآ عمس  هب  ار  دوخ  مالکو  هتف  نخـس گ_ وا  اب  هک  تساوخ  یلاعتو  كرابت  يادخ  زاو  هتفرروط  هوک  يالاب  هب  دوخ  ع )   ) یـسوم
وربورورـس تشپ  پچو ,  تسار  تسد  _ن ,  یئا پ_ زا ب_الا , ار  ادخ  مالک  اهنآو  هتفگ  نخـس  یـسوم  اب  لاعتم  يادـخ  دـناسرب ,

: دنتفگاهنآ دنونشب , ار  ادص  وس  ره  زا  ات  دومن  شخپ  نآ  زا  سپـس  هدرکداجیا ,  تخرد  رد  ار  مالک  لجوزع  دنوادخ  اریز  دندینش ,
 . ینایامنب ام  هب  اراکشآ  ار  ادخ  هکنآ  ات  تسا  هدوبادخ  مالک  میدینش  هچ  ره  _ن_ك_ه  يا دروآ ب_ه  میهاوخن  نامیا  زگره 

هب ار  _ه_ا  نآ هک  داتـسرف  يا  هقعاص  لجوزعدنوادخ  دندیزرو , ربکتو  هدروآ  نابز  هب  تسردانو  طبر  یب  مالک  نین  نانآ چ_ یتقو 
اهنآ مدرگرب  لیئارـسا  ینبدزن  هاگر  ه_ اراـگدرورپ , تفگ :  یـسوم  دروآ , رد  ياـپ  زاو  تفرگ  رب  رددـندوب  هدرک  هک  یملظ  رطاـخ 
یم غورد  ادخ  اب  تاجانم  دو م_ب_ن_ي ب_ر  _يا خ_ عدا رد  اریز  يدناسر  لتق  هبو  يدرب  دوخ  اب  ار  نانآ  وت  تفگ :  دنهاوخ 

؟  میوگب هچ  اهنآ  هب  نم  تلاح  نیا  رد  یتفگ , 

 . داتسرف وا  ابو  هدرک  هدنز  ار  نا  _ نآ _د  نواد خ_

ار وت  تساوخرد  ها ك_ن_ي ,  وا ن_گ_ هئارا ك_ن_د ت_ا ب_ه  وت  هبار  دوخ  هک  یتساوخ  یم  ادخ  زا  وت  رگا  دنتفگ : اهنآ 
میتسناوت یم  امو  تسا ,  هنوگچ  وا  هک  يدرک  یم  نایب  ام  ياربوتو  درک  یم  تباجا 
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, درادن یگنوگچ )   ) تیفیکو دوش , یمن  هدید  مش  اب چ_ ادخ  نم ,  موق  يا  تفگ :  ع )   ) یـسوم میـسانشب ,  وحن  نیرتهب  هب  ار  ادـخ 
دروآ میهاوخن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : ددر , مو م_ي گ_ شدو م_ع_ل_ نایب خ_ ابو  هدـش  هتخانـش  شیوخ  ياه  هناشن  اب  اهنت  وا 

 . يرتهاگآاهنآ تحلصم  هبو  يدینش  ار  لیئارسا  ینب  مالک  وت  اراگدرورپ ,  : تفگ ع )   ) یسوم یهاوخب ,  وا  زا  رگم 

يارب نـم  هاوـخب ,  نـم  زا  دنتـساوخ  _چ_ه  نآ  , _ي سو يا م_ دا ك_ه :  _ت_ سر _ي ف_ حو وا  هلـالج ب_ر  لـج  دـنوادخ 
 , مرگنب وت  يوس  هباـت  ناـیامنب  نم  هب  ار  دوخ  اراـگدرورپ   : ) تفگ ع )   ) یـسوم هاـگنآ  منک ,  یمن  هذ  _ خاؤ ار م_ وت  اـهنآ  تلاـهج 

یتقودـید _ي  هاو ار خ_ دـنام م_ یقاب  دوخ  ياج  رد  نتخیر  ورف  ماگنه  رگا   , نک هاگن  هوک  هب  یلو  دـید  یهاوخن  زگره  ارم  تفگ 
, داـتفا نیمز  شو ب_ر  _ي ب_ي ه_ سو م_ دـیبوک _  مه  ردار  نآو  دـش  یلجتم  هوک  رب  دوـخ  تاـیآ  زا  یکی  اـب  شراـگدرورپ 

شیوخ تفرعم  يوس  هب  مموق  تلاهج  زا  ینع :  مدر ي_ زاب م_ي گ_ وت  يوس  هبو  هتفگ  حیبست  ار  وت  تفگدمآ :  شوه  هب  یتقو 
 . يوش یمن  هدید  وت  هکنیا  هب  مروآ  یم  نامیا  هک  دوب ) مهاوخ  اهنآ  نایم  زا  نمؤم  نیلوا  نمو  مدرگ  یم  زاب  وت  هب 

 . نسحلا ابا  يا  یتفگ  وکین  هچ  تفگ :  نوما  م_

دراو ثیدح  مامت  (ع )  اضرلا رابخا  نویع  باتک  ردو  میدرک ,  لقن  دوب  زاین  دروم  هک  هزادـنا  نآ  اهنت  امو  تسا  ینالوط  ثیدـح  نیا 
 . تسا هدش 

يریبدـت اب  زین  باوجو  هدوب  لیئارـسا  ینب  نابز  زا  تساوخرداریز  دـنام , یمن  یقاب  لالدتـسا  نیا  يارب  يدروم  چـیه  نیاربا  ب_ن_
یهلا
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 . دنداد یمن  ارف  شوگ  ع )   ) یسوم نخس  هب  اهنآ  اریز  تسا  هتفریذپ  ماجنا  لاعتم  راگدرورپ  يوسزا 

رب هیکت  اهنآ  اریز  یعیبط ,  تسا  يرما  لیئارـسا  ینب  بیداـت  يارب  زیمآ  تنوشخ  ياـه  هبرـض  شورزا  هدافتـساو  هوک  نتخیرورف  اـما 
.دنشاب یم  لدگنسو  دننک  یم  تاسوسحم 

زاو هتسج  يرود  نآ  زا  فارعا  هروس  هیآ 155  قبط  دوخ  هک  دوش  یم  هداد  تبسن  ع )   ) یسوم هب  يزی  _ه چ_ نو پ_س چ_گ_
 (: يایاو لبق  نم  مهتکلها  تئـشول  بر  : ) دیوگ یم  هدرک ,  عورـش  بدا  اب  ادتبا  وا  دنک , هدـنز  ار  دوخ  موق  هک  تسا  هتـساوخ  ادـخ 

 . دننکناهنآ لتق  هب  مهتم  ارم  لیئارسا  ینب  ات  یتخا  كاله م_ي س_ نیا  زا  شیپ  اراهنآو  نم  یتساوخ  یم  رگا  اراگدرورپ ,

 . ینک یم  كاله  ار  ام  دنا  هداد  ماجنا  ام  نادرخ  یب  هک  يراکرطاخ  هب  ایآ  انم :) ءاهفسلا  لعف  امب  انکلهتا  : ) دیوگ یم  هاگنآ 

 . _ت سا هدو  يدار ك_م ع_ق_ل ب_ _ فا _ط  سو هد ت_ ماجنا ش_ هک  يراک  نیاربانب 

ار سک  ره  نآ  اب  هک  تساوت ,  شیامزآ  اهنت  _ن  يا (( : 760 ( )) نم ت_ش_ءا يدهتو  ءاشت  نم  اهب  لضت  کتنت  _ فالا نا ه_ي  )
 . ینک یم  تیاده  یهاوخب  ار  هک  رهو  هارمگ  یهاوخب 

ار ام  سپ  یتسه ,  اـم  یلو  وت  (( : 761  ( )) نیرفاغلاریخ تناو  انمحراو  انل  رفغاـف  اـنیلو  تنا  : ) درک اـعد  عور ب_ه  ها ش_ نآ گ_
 . یناگدنزرمآ نیرتهب  وتو   , نک محر  ام  ربو  زرمایب 

 , _ت سا _ر  يذ ناکما پ_ يرارقتـسا  نینچو  هدومنن  یلک  روط  هب  هوک  رارقتـسا  رب  طورـشم  ار  تیؤر  دنوادخ  مود :  _ي_ل  لد
یلجت زا  سپ  هوک  رارقت  _ سار طورـشم ب_ ار  نآ  هکلب  هدرکن ,  ندش  هدـیبوک  زا  سپ  هوک  رارقتـسارب  طورـشم  نی  ه_م_چ_ن_

تلاح نیا  هک  تسا  هتسناد  لاعتم  راگدرورپ 
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.دراد تیؤر  ناکما  مدع  رب  تلالد  اذلو  دهد  یم  ار  عانتما  موهفمو  هدوب  یئالقع  شور  کی  نیاو  تسا ,  ریذپان  ماجناو  نکمم  ریغ 

لاحم دوخ  هب  دو  هک خ_ يرما  رب  ار  نآ  دیاب  دنک  نایب  ار  تیؤر  عانتما  تساوخ  یم  لاعتم  يادخ  رگا  دوش : هت  _ر گ_ف_ گاو
مـس یف  لمجلا  جـلی  ح_ت_ي   :) _ه يآ _ن  يا دـننام  دـشاب , یم  لاحم  یئالقع  تلالد  اب  هک  يرما  رب  هن  دنکطورـشم  تسا  یلقع 

.دنک روبع  یطایخ  نزوس  خاروس  زا  رتش  هکنآ  ات  (( : 762 ( )) طایخلا

اهتشون یپ 

140 ات 1

یهاوخن وا  يارب  هدننک  داشرا  يربهر  زگرهدومن  هارمگ  رگاو  دـنک , تیادـه  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  تیادـه  یـسک  نآ  - 1
 . تفای

هیآ 17. فهک  هروس 

 . نم زا  سپ  نیدشار  يافلخ  تنسو  نم  تنس  داب  امش  رب  - 2

.دوب میهاوخ  نانآ  هار  وریپ  زین  دوخو  میتفای ,  يا  هدیقع  رب  ار  نامناردپ  ام  - 3

باتک دش , دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ ,  یم  یقاب  اهب  نارگ  زیچ  ود  امـش  نای  رد م_ م_ن  - 4
 . متیب لها  مترتعو ,  ادخ 

 . هیآ 39 بازحا  هروس  - 5

راونالا ج5 ص 204. راحب  - 6

.دندرک رشتنم  ندنل  رد  هدبع  دمحم  شدرگاشو  نیدلا  لامج  هک  دوب  يا  هلجم  یقثولا  هورع  - 7

 . 1 جراعم :  - 8

.دینیبب ار  یجنلبش ص 159  راصبالا  رون  باتک  - 9

دمحا ج5 ص 132. دنسم  - 10

.دشاب هنصحم  رگا  انز  زا  رادراب  مجر  يراخب ج8 ص 209 210 , حیحص  - 11

 . تسین نآرق  رد  يا  هلمج  نینچ  هک  دوش  هجوت  - 12

 . مجرتم
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 ...(. مدآ نبال  نا  ول   ) باب ملسم ج2 ص 726 ح119 ,  حیحص  - 13

 . دوش هجوت  تسین ,  نآرق  رد  زین  ریخا  دروم  ود  نیا  - 14

 . مجرتم

 : هدئام - 15
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.104

.111 هرقب :  - 16

.7 فرخز :  - 17

.67 بازحا :  - 18

نیدلا ج5 ص 530 531. مولع  ءایحا  - 19

 . لامعلا ج1 ص 173 ح874 زنک  دمحا ج4 ص 126 , دنسم  - 20

لامعلا ج1 ص 172 189. زنک  - 21

عماوجلا ج1 ص 307. عمج  طسوالا ج4 ص 262 ح3463 ,  مجعم  - 22

 . يذمرتلا ج5 ص 44 ح2676 ننس  دمحا ج4 ص 126 , دنسم  - 23

 , هجام ج1 ص 15 16 ح42 نبا  ننس  يذمرتلا ج5 ص 44ح2676  ننس  دواد ج4 ص 200 201 ح2607 ,  یبا  س_ن_ن  - 24
.43

يزوج ج1 ص 109. نبا  تاعوضوملا  - 25

قوف ص 151. ذخام  - 26

قوف ص 218. ذخام  - 27

راونالا ج2 ص 101. تاقبع  هصالخ  - 28

صو 97. قوف ص 95 96  ذخام  - 29

لادتعالا ج4 ص 347. نازیم  - 30

بیذهتلا ج11 ص 155. بیذهت  - 31

لادتعالا ج2 ص 464. نازیم  - 32

بیذهتلا ج11 ص 280. بیذهت  - 33
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ج1 ص 284 285. - 34

ج2 ص 656. - 35

ثیدح نیا  یئاسنو  يذمرت  , 131 یمراد ج 1ص 130 _  ملسم ج 4 ص 2298 ح 72 , دمحا ج 3 ص 21 و 39 , دن  م_س_ - 36
.دنا هدرک  لقن  يردخ  دیعس  وبا  زا  ار 

 . يذمرتلا ج5 ص 38 ح2665 ننس  - 37

ملعلا ص 49. دییقت  هورعزا  لقن  هب  لخدم ,  رد  یقهیبو  ربلادبع ص 54 , نبا  یبرغم  ظفاح  زا  _ت  ياور ب_ه  - 38

 . هلضفو ج1 ص 65 ملعلا  نایب  عماج  - 39

ملعلا ص 53. دییقت 

يربط ج4 ص 204. خیرات  - 40

لامعلا ج10 ص 293. زنک  - 41

ملعلا ص 52. دییقت  - 42

.44 لحن :  - 43

.4 2 مجن :  - 44

نیتملا ج1 ص 30. هّللا  لبحب  ماصتعالا  - 45

ظافحلا ج1 ص 5. رکذت  - 46

ملعلا ص 53. دییقت  - 47

هرامش 29460. ثیدح  لامعلا ج10 ص 295 , زنک  - 48

لامعلا زنک  - 49
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هرامش 29473. ثیدح  ج10 ص 291 

6 ص 11 12. جو ج1 ص 39  ملعلا ,  باتک  يراخب ,  - 50

هیروبا ص 53. دومحم  هیدمحملا  هنسلا  یلع  ءاوضا  - 51

میکح ص 73. یقت  دمحم  نراقملا  هقفلا  لوصا  - 52

همرحملا ص 145. قعاوص  ماشه ج4 ص 251 , نبا  هریس  - 53

هدهع هب  نآ  رب  هیشاحو  ثیداحا  نایب  يراذگ ,  هرامش  حیحصت ,  ج2 ص 899 ح3 ,  يرجه ,  یفوتم 179  کلام :  ماما  اطوم  - 54
 . تسا هدوب  یقابلادبع  دمحم 

 . نانبل توریب  هفرعملا ,  راد  تاراشتنا   , یشعرملا نمحرلادبع  فسوی  رتکد  رظن  ریز  كرد ج1 ص 93  _م_س_ت_ لا - 55

.دمآ دهاوخ  نیا  زا  سپ  همرکع  هرابرد  لیدعتو  حرج  ياملع  رظن  - 56

 (. یتنسو هّللا  باتک   ) ثیدح ندروآ  تسدب  رد  درک  نم  هب  یناوارف  کمک  يردب  یلع  دیس  همال  ج_ن_با ع_ - 57

.159 نارمع :  لآ  - 58

دمحا ج4 ص 126. دنسم  - 59

حیح ص_ يراخبلا ج9 ص 101 , حیحص  هدمعلا ص 481, ج1 ص 289 290 , یفنح ,  يزودـنق  فیلات  هدوملا ,  عیبا  ي_ن_ - 60
 . يذمرتلا ج4 ص 501 ح2223 ننس  دواد ج3 ص 309 ح4279 ,  یبا  ننس  ملسم ج3 ص 1452 1453 ,

اهنآ هک  بلطم :  ود  ره  هرابرد  درکدـهاوخ  ثحب  اجنیا  رد  هدنـسیون  تسا ,  ماـما  هدزاود  زا  ما  _ ما _ي_ن  لوا ع )   ) ع_ل_ي - 61
؟  دنا هفیلخ  هدزاود  ای  هفیلخ  راهچ 

.دنتسه اجک  هب  طوبرمو  هدوب  یناسک  هچ  رفن  هدزاود  نآ  هکنیاو 

.دوش هعجارم  نیثدحم  طسوت  ثیداحا  فیرحت  لصف  هب  - 62

قباس ج3 ص 290. ذخام  - 63

قباس ج3 ص 291. ذخام  - 64

.23 يروش :  - 65
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قباس ج3 ص 292. ذخام  - 66

هقرحملا ص 150. قعاوصلا  - 67

بیذهتلا ج11 ص 214 215. بیذهت  - 68

نانجلا ج1 ص 301. هآرم  - 69

بیذهتلا ج2 ص 348. بیرقت  - 70

يوارلا بیردت  - 71
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ج1 ص 80.

.الم هریس  هب  روهشم  نیدبعتملا  هلیسو  باتک  بحاص  رضخ  نب  رمع  - 72

 . 3 هیآ فص  هروس  - 73

هیهانتملا ج1 ص 269. للعلا  - 74

بیذهتلا ج7 ص 226. بیذهت  - 75

ماقسالا ج10 ص 11. ءافش  - 76

راونالا ج1 ص 339. تاقبع  هصالخ  - 77

بیذهتلا ج7 ص 225. بیذهت  - 78

(. لاجرلاءامسا ج15 ص 243 یف  لامکلا  بیذهت  زا  لقن  هب  راونالا ج1 ص 341  تاقبع  هصالخ  - 79

بیذهتلا ج5 ص 303. بیذهت  - 80

 . هتشذگ ذخام  - 81

 . هتشذگ ذخام  - 82

لادتعالا ج2 ص 417. نازیم  - 83

همئالا ص 322. صاوخ  هرکذت  - 84

 . يذمرتلا ج5 ص 662 ح3786 ننس  - 85

نارمع 103. لآ  هروس  - 86

هقرحملا ص 151. قعاوصلا  - 87

هدوملا ج1 ص 356. عیبانی  - 88

.42 تلصف :  هروس  - 89

قعاوص ص 151. - 90
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 . 71 ءارسا :  - 91

.33 بازحا :  - 92

قعاوص ص 143. - 93

مکاح ج3 ص 148. كردتسم  - 94

قباس ص 146. ذخام  - 95

 (. مجرتم  ) ملسمو يراخب  ینعی  - 96

 . تیبلا ج4 ص 1883 ح61 لها  لئاضف  باب  ملسم ,  حیحص  - 97

 . هلآ مه  نیذلاو  هتیب  لها  نایب  باب  يربکلا ج2 ص 149 و419 , ننسلا  رد  _ف ب_ي_ه_ق_ي  لا - 98

حیحص ه  روثنملا ج6 ص 605 , ردلا  ریسفت  ریثک ج3 ص 493,د  نبا  ریـسفت  ج  ير ج22 ص 5 , ب ت_ف_س_ي_ر ط_ب_
.. . دمحا ج6 ص 292 323 دنسم  و  همطاف ,  لئاضف  باب   , يذمرت ج5 ص 699 ح3871

 . هریغو

روثنملا ج6 ص 604. ردلا  - 99

 . بازحا هروس  زا  هیآ  ریسفت  ج2 ص 416 , مکاح ,  كردتسم  - 100

دمحا ج6 ص 292 323. دنسم  - 101

برعلا ج4 ص 538. ناسل  - 102

اناو یلع ,  نب  نسح  _ لا اناف  ینفرعی  مل  نمو   , ینفرع دـقف  ینفرع  نم  سانلا  اـهیا  تسا :  هنوگنیا  ع )   ) نسح ماـما  ناـنخ  س_ - 103
یلا یعادلا  ریذنلا  ریشبلا  نبا 
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سجرلا مهنع  هّللا  بهذا  نیذلا  تیبلا  لها  نم  اناو  , دعصیو لیئربج  هیف  لزنی  ناک  يذلا  تیبلا  لها  نم  انا  رینملا , جارـسلاو  هنذاب  هّللا 
.اریهطت مهرهطو 

(. دوش یم  هدناوخ  ناتیاه  هناخرد  تمکح  زاو  ادخ  تایآ  زا  هچنآ  نانز  امش  دیروایب  دا  _ه ي_ بو  ) 34 باز :  _ حا - 104

روثنملا ج6 ص 603. ردلا  - 105

 . قباس ذخام  - 106

نایعالا ج3 ص 265 266. تایفو  - 107

قدصلا ج2 ص 65. لئالد  - 108

نیدلا ص 217. فرش  فیلات  ءارغلا , هملکلا  - 109

 . ریدغلا ج5 ص 266 - 110

 [. مجرتم تسا  دیشرلا  نوراه  ردپو  یسابع  ینب  يافلخ  زا  سابع  يدهم  ]

لها يا  داب  امـش  رب  وا  تاکربو  ادـخ  تمحرو  مالـس   ] سابع نبا  زا  لقن  هب  هیآ  ریـسفت  هرابرد  روـثنملا ج6 ص 606  رد  _ لا - 111
[. دزاس كاپ  ار  امش  الماکو  دنک  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگو  يدیلپ  دهاوخ  یم  دنوادخ  تیب , 

ملـسم ص_ح_ي_ح طرـش  اب  ثیدـح  نیا  هتفگ  ثیدـح  لیذ  رد  فنـصم  ص 158 , نیحیحـصلا ج3  كرد  م_س_ت_ - 112
دسا یسلایطلا ص 274, دنسم  دمحا ج3 ص 285 , دنسم  يذـمرتلا ج5 ص 699 , ننـس  تسا ,  هدرواین  ار  نیا  وا  _ي  لو _ت  سا

هباغلا ج5 ص 521 522.

.61 نارمع :  لآ  - 113

هیآ 61. نارمع  لآ  هروس  هرابرد  یطویس ج2 ص 228 233  روثنملا  ردلا  - 114

 . هباحصلا ج4 ص 1870 لئاضف  باتک  ملسم  حیحص  بقا ج5 ص 24 , يرا ك_ت_با م_ن_ ب_خ_ - 115

دمحا ج6 ص 438. دنسمو 

يذمرت ج5 ص حیحص  يوون ,  حرش  اب  صرصم 176  پاچ   15 جو یبلحلا  یسیع  پاچ  ملسم ج4 ص 1871 ح32  حیحص  - 116
نیحیحصلا ج3 ص 150. یلع  كردتسملا   , 3724 هرامش ثیدح  , 638

.55 هدئام :  - 117
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هباحصلا لئاضف  باتک  ملسم ج4 ص 1870  حیحصو  بقانملا ,  باتک  يراخب ج5 ص 24 , - 118
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.

 . 32  _ 29 هط :  - 119

 . 181 نارمع :  لآ  - 120

.61 هبوت :  - 121

 . 71 هبوت :  - 122

متاخلا ص 392. یصول  متاخلا  - 123

قدصلا ج2 ص 45. لئالد  - 124

 . 59 ءاسن :  - 125

.67 هدئام :  - 126

يراخبلا ج7 ص 61. حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  - 127

هنسلا ج7 ص 320. جاهنم  - 128

نینمؤملاریما ص 26 27. بقانم  - 129

هدمعلا ص 157. - 130

ظافحلا ج2 ص 713. هرکذت  - 131

ریثک ج11 ص 147. نبا  خیرات  - 132

هصالخلا ج2 ص 298. - 133

روثنملا ج3 ص 117. ردلا  - 134

يدحاو ص 135. فیلات  لوزنلا  بابسا  - 135

تسا هدش  لزان  یلع  هرابرد  نآرق  زا  هچنآ  یلع :  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف   ) صئاصخلا ص 29 - 136

روثنملا ج3 ص 117. ردلا  - 137
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رواب شوخ  وگب  تسا ,!  شوگو  رواب  شوخوا  دـنیوگ  یمو  دـنهد , یم  رازآ  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  زا   , 1 هبوت :  - 138
 . تسامش عفن  هب  وا  ندوب 

 . 2  _ 1 رصع :  - 139

 . نباغت هروس  هیآ 8  زا  يءزج  - 140

276 ات 141

.ءاسن هروس  هیآ 47  زا  يءزج  - 141

 . 31 هبوت :  - 142

.دنداد رارق  ادخ  لباقم  رد  ییاهدوبعم  ار  ایند ) ناکرات   ) نابهارو نادنمشناد  اهنآ 

.3 هدئام :  - 143

 . 23 يروش :  - 144

 . راونالا ج27 ص 167 ح2 راحب  - 145

هتشذگ ص 171. ذخام  - 146

.159 نارمع :  لآ  - 147

.233 هرقب :  - 148

.38 يروش :  - 149

.83 ءاسن :  - 150

.38  _ 36 يروش :  - 151

.116 ماعنا :  - 152

 . 144 نارمع :  لآ  - 153

دیدحلا ج6 ص 4. یبا  نبا  حرش  - 154
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دیدحلا ج6 ص 11. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 155

یبوقعی ج2 ص 124. خیرات  هبیتق ج1 ص 14  نبا  هسایسلاو ,  همامالا  - 156

یبوقعی ج2 ص 126. خیرات  - 157

ج1 ص 55, دمحا , دنسم  - 158
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ریثک ج5 ص 246. نبا  ریثا ج2 ص 331 , نبا  يربط ج3 ص 205 ,

ءادفلا ج1 ص 156. وبا  هبردبع ج4 ص 259 260 , نبا  دیرفلا  دقعلا  - 159

هرضنلا ج1 ص 241. ضایرلا  لامعلا ج5 ص 651 ح14138 ,  زنک  فارشالا ج1 ص 586 , باسنا  - 160

یبوقعی ج2 ص 126. - 161

داقع ص 173. رمع  هیرقبع  يربط ج3 ص 202 , - 162

دیدحلا ج6 ص 49. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 163

ج4 ص 96. يراخب ج 5 ص 177 , - 164

هسایسلاو ج1 ص 20. همامالا  - 165

ص 631 لاـمعلا ج5  زنک  ص 268 , دیرفلا ج4  دـقعلا  ص 309 , ج2  _ب  هذ _ لا جور  م_ ص 430 , ج3  ير  ط_ب_ - 166
یبهذ ج3 ص 117 118. خیرات  هسایسلاو ج1 ص 24, همامالا  ح14113 , 

یبوقعی ج2 ص 137. خیرات  - 167

هسایسلاو ج1 ص 20. همامالا  - 168

هسایسلاو ج1 ص 20. همامالا  - 169

, دندوب اهنآ  تصرف ع_ل_ي_ه  رظتنم  وسره  زا  نانمـشد  هک  یلاح  رد  دوشن , قرفتم  تما  تشاد  یعـس  وا  هکنیا  ین  ي_ع_ - 170
مدیسرت نم   (: لیئارسا ینب  نیب  تقرف  لو  نا ت_ق_ تیـشخ  ینا   ) دنوشن قرفتم  لیئارـسا  ینب  تشاد  یعـس  نوراه  هک  هنوگ  نامه 

(. هیآ 94 هط  هروس  یتخادنا  هقرفت  لیئارسا  ینب  نایم  وت  یئوگب 

.150 فارعا :  - 171

.10 رمق :  - 172

.80 دوه :  - 173

.25 هدئام :  - 174

.48 میرم :  - 175
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 . 33 فسوی :  - 176

.21 ءارعش :  - 177

بوشآ ج1 ص 270. رهش  نبا  بقانم  همامالا  یف  تارظانم  - 178

.144 نارمع :  لآ  - 179

 . 204 فارعا :  - 180

 . 24 دمحم :  - 181

 . 91 رجح :  - 182

 . 54 فهک :  - 183

 . 17 و 22 و 32 و 40 رمق :  - 184

 . 3 تلصف :  - 185

 . 3 فرخز :  - 186

 . 17 لافنا :  - 187

 . 78 ءاسن :  - 188

 : جح - 189
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 . 66

 . 157 نارمع :  لآ  - 190

 . 158 نارمع :  لآ  - 191

 . 156 نارمع :  لآ  - 192

 . صاخ يانعم  هب  گرم  ماع  يانعم  هب  گرم  لتق  - 193

 . 253 هرقب :  - 194

 . 252 هرقب :  - 195

 . هومتلخدل بض  رحج  اولخدول  یتح  لعنلاب  لعنلا  قبطو  هذقلاب  هذقلا  وذح  مکلبق  نم  ننس  نوعبت  س_ت_ - 196

 . ضعب باقر  مکضعب  برضی  ارافک  يدعب  اوعجرت  ال  - 197

 . ناتنثاو ثالثو  نیتنثادوش  هتفگ  دیاب  دشاب  یئزج  یهابتشا  ثیدح  تیاور  رد  ارهاظ  - 198

 . 102 سنوی :  - 199

 . 213 هرقب :  - 200

 . 2 توبکنع :  - 201

 . 23 هیثاج :  - 202

 . 7  _ 6 قلع :  - 203

 . 178  _ 175 فارعا :  - 204

 . 12 نامقل :  - 205

 . 13 ابس :  - 206

.67 هدئام :  - 207

.3 هدئام :  - 208
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 . 3 ناسنا :  - 209

تـسا صخـش  هار م_ نآ  نآ  ینعمو  هدـمآ  رد  لیبسلا )   ) تروص هب  هک  تسا  لیبس  هملک  مالو ب_ر  _ف  لا رو  م_ن_ظ_ - 210
 . تسا رفاک  دریذپن  ار  اهنآ  رما  هک  رهو  هداتسرف  ار  ناربمایپ  نآ ,  هب  مدرم  ندناسر  يارب  دنوادخ  هک  دشاب  یم  نامیا  نامه  هک 

 . تسا هدش  لزان  ع )   ) یلع نییعت  زا  دعب  مخریدغ  رد  هیآ  نیا  هک  دش  تباث  البق  مجرتم 211 -

؟  دیرب یم  اجک  هب  ار  اهنآ  ینعی  - 212

 . مجرتم

 (. ضوحلا یف   ) باب قاقرلا ,)   ) باتک يراخب ج 8 ص 148 151  - 213

ص 217 218 ملـسم ج1  حیحـصرد  نآ  هب  کـیدزن  ینتم  اـب  نآ  هباـشمو  نـتفلا ,)   ) باـتک ص 58 59  ج9  يرا  ب_خ_ - 214
 ( . هرفلا هلاطا  بابحتسا   ) باب هراهطلا ,)   ) ك_ت_با

هنجلا  ) باتک 4 ص 2194  جو هتافصو )  انیبن  ضوح  تابثا   ) باب لئاضفلا )   ) باتک ملسم ج4 ص 1792 1800  حیحص  نینچمه 
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(. ایندلا ءانث  باب 

هرامش 995. ثیدح   , هّللا لیبس  یف  ءادهشلا  باب  داهجلا )  ) باتک 462 ح 32  اطوم ج 2 ص 461 _  - 215

 . 43 رطاف :  - 216

 . 9 مور :  - 217

 . 85 صصق :  - 218

.ابس نب  هّللادبع  زا  يوریپ  - 219

.رگید ياه  هناسفاو  ابس  نب  هّللادبع  - 220

 (. یلعو هشئاع  هارو  لمج  گنج  و( نیدترم )  هار  لهاو  گرزب  تاحوتف  - ) 221

 . 214 ءارعش :  - 222

.217 رصم ج 2 ص 216 _  لوا ,  پاچ  راصتخا  اب  يربط  - 223

 . يربط ریسفت  - 224

قالوب ج19 ص 74 75. پاچ 

هیاهنلاو ج3 ص 40. هیادبلا  - 225

يدوعسم ج3 ص 11 12. بهذلا  جورم  - 226

قباس ج3 ص 12 13. ذخم  - 227

يراذـگمان تعامجو  تنـس  لها  ار  اهنآو  هدرک  عمج  ار  دوخ  ناوریپ  هیواـعم  هک  تسا  يرجه  لاس 42  هعاـم  _ج_ لا ما  ع_ - 228
.دنتفگ هعامجلا  ماع  ار  لاس  نآ  اذلو  درک ,

نیحیحصلا ص 4442. یف  تالمات  - 229

هیر ص 236. وبا  دومحم  فیلات  هریره  وبا  - 230

 ... تسا هکم  رد  روثاریز  تسا ,  يوار  زا  هابتشا  ارهاظ  دیوگ : یم  دوخ  حرش  رد  دیدحلا  _ي  با _ن  با - 231
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 . تسا دحاو  ریع  نیب  نا  حیحصو 

هشیاع ص 399. نینمؤملا  ما  ثیداحا  - 232

.205 204 هرقب :  - 233

.207 هرقب :  - 234

نینمؤملا ص 400. ما  ثیداحا  - 235

ریثا ج3 ص 462 463. نباو  يربط ج5 ص 236 237 , خیرات  هاجنپ  لاس  يایاضق  رد  - 236

ریثا ج3 ص 495. نباو  يربط ج5 ص 291 , خیرات  لاس 53  يایاضق  رد  - 237

 . يرجه لاس 43  يایاضق  رکذ  رد  يربط ج5 ص 189  خیرات  - 238

سلاجملا ص 442. ههزن  زا  لقن  هب  ریدغلا ج 7 ص 288  - 239

یتمارک نیا  تسا :  هتفگو  قیقحتلا ص 260, هدمع  رد  یکلام  يدیبع  زا  لقن  _ر ج7 ص 293 ب_ه  يد _غ_ لا - 240
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 . تسا باتک  نیا  بحاص  صوصخم  هک  قیدص  يارب  تسا 

.2  _ 1 هرقب :  - 241

یکلام ص 228. يدیبع  قیقحتلا ,  هدمع  زا  لقن  هب  ریدغلا ج8 ص 49 , - 242

 . 17 فاقحا :  - 243

 . يرجه لاس 56  يایاضق  رد  ریثا ج3 ص 506 507  نبا  خیرات  - 244

 . فاقحا هروس  ریسفت  زا  هیدلاو  لاق  يذلاو  باب  يراخب ج6 ص 166 167  - 245

 . ممیت ج1 ص 280 281 ح112 باب  ملسم ,  حیحص  - 246

.امهیف خفنی  له  ممیت ,  باب  ممیت ,  باتک  يراخب ج1 ص 92  حیحص  - 247

 . 31 سبع :  - 248

 . 32  _ 31 سبع :  - 249

 . ملعی ام ال  فلکتو  لاؤسلا  هرثک  نم  هرکی  ام  باب  ماصتعالا ,  باتک  يرا ج9 ص 118  ص_ح_ي_ح ب_خ_ - 250

 . 1 هبوت :  - 251

 . 2 هبوت :  - 252

يراخب ج6 ص 81. حیحص  - 253

 . 24 هدئام :  - 254

ماشه ج2 ص 266. نبا  هریس   , ردب ج3 ص 1403 و1404 ح83 هوزغ  باب  داهج , باتک  ملسم  حی  ص_ح_ - 255

 (. مجرتم  ) تسا هدش  هدافتساءوس  مسینومک  ینعم  هب  هیعویش  هملک  اب  هعیش  هملک  هباش  زا ت_ _ن_ج_ا  يا رد  - 256

 . یمالسا ياهتما  خیرات  هرابرد  ینارنخس  دنچ  - 257

 . مالساو یتسرپ  تب  نایم  گنج  - 258

 . هعیش دقن  رد  هعیشو  - 259
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 . تشرد طوطخ  - 260

 . مینک لطاب  ار  لطاب  - 261

.دیسر سوجم  هب  تبون  - 262

 . کیدزن رواخ  راید  هب  يرفس  - 263

 . باتک ققحم  نخس  زا  ج1 ص 19 , یفاشلا ,  - 264

 . قدصلا ج1 ص 3 لئالد  - 265

 . تشرس كاپ  همئا  تماما  هرابرد  نیگآ  رطع  ياهرون  - 266

.ربمایپ نید  ناگدننک  بارخ  هیلع  هتخآ  ریشمش  - 267

 . باتک ققحم  نانخس  زا  - 268

تاعجارملا ص 56. - 269

ص 424. قباس ,  ذخم  - 270

 . يدمحم تنس  رد  ییاهیرگنشور  - 271

خیش هریرهوبا ,  - 272
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 . تسود شآ 

 . هباحص تلادع  يروئت  مالسا  رد  یسایس  ماظن  - 273

 . یمالسا تما  تدحو  يارب  یسایس  ياه  هش  ن_ق_ - 274
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اب هارمه   , مدــش تیادــه  هاــگنآ  ياــهمان  اــب  بــیترت  هــبو  هدــش  هــمجرت  _ي  سرا _ه_ا ب_ه ف_ _ن ك_ت_با يا - 275
مق یمالسا  فراعم  داینب  طسوت  ناریا  رد  اهلکشمدیلک  تیب  لهاو  یعقاو  تنس  لها  دیـسرپب , ناهاگآ  زا  نا ,  _ يو _ت_گ_ سار

 . تسا هدش  رشتنم 

 . متخانش ار  هعیش  هنوگنیاو  هدش ,  بصغ  تفالخ  درک , هعیش  ارم  نیسح  - 276

431 ات 277
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هعبرالا ج1 ص 90 91. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  هیاهنلاو ج14 ص 75 76  هیادبلا  - 323

ریثا ج8 ص 308. نبا  - 324

ظافحلا ج3 ص 375. هرکذت  - 325

.دینک هعجارم  بهذلا ج3 ص 353  تارذش  هب  - 326
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ار وت  ترمع  هب  تبـسنو  هدـیزرودسح  وت  اـب  تورث  رطاـخ  هب  هدوـمن ,  ریفکت  ار  وـت  تبهذـم  _ر  طا ي_ع_ن_ي ب_ه خ_ - 335
یم بیذکت 
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 . مجرتم دننک 

لیقث ینناب  اولاق  تلق  ایلبنح  ناو  دـنوش : یم  لماک  هناگراهچ  بهاذـم  تیب  نآ  اـب  هک  هتخادـنا  ملق  زا  هدنـسیون  ار  تیب  کـی  - 336
رد دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  تسا ,  یقطنم  ریغ  یناـسنا  تفگ :  دـنهاوخ  میوـگ ,  یلبنح  ار  دوـخ  _ر  گاو مسجم  ضیغب  یلوـلح 

 . مجرتم دناد  یم  مسج  ار  دنوادخو  تسا  روآ  ترفن  یناسنا  تسا  هدش  یکی  اهنآ  اب  هدرک  لولح  دار  _ فا ب_ع_ض_ي 

 . فنصملا همجرت  يرشخمز ج1  فاشک  - 337

هعبرالا ج1 ص 285. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 338

ربلادبع ص 5. نبا  ءاقتنالا  - 339

تـسا هتفاـی  رییغت  شرظن  نآ  زا  سپ  هک  هدوب  هفینح  وبا  دوخ  ءارآ  یگمه  اـه  یفنح  فلتخم  لاوقا  هک :  دوب  نینچ  رگا  ینعی  - 340
 . مجرتم

یمالسالا ص 172 173. عیرشتلا  خیرات  يرضخ  - 341

هرهز ص 5. وبا  دمحم  هفینح  وبا  - 342

هرهز ص 5. وبا  دمحم  هفینح  وبا  - 343

بیطخلا ج 13 ص 405 و413. - 344
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بیطخ ج13 ص 421. - 346

هبیتق ص 52. نبا  ثیدحلا  فلتخم  لیوات  - 347

درک لقن  تیاور  اهنآ  زا  دیابنو  هدوبن  دامتعا  لباق  هک  هدرک  يروآ  عمج  ار  یناسک  مان  _ن ك_ت_با  يا رد  يرا  ب_خ_ - 348
.

 . مجرتم

ربلادبع ص 150. نبا  ءاقتنالا  - 349

 . قباس ذخم  - 350
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قباس ص 162. ذخام  - 355

هتشذگ ص 163. ذخام  - 356

 . 18 ابس :  - 357

قاحسا ص 54. وبا  ءاهقفلا  تاقبط  - 358

هسایسلاو ج2 ص 147. همامالا  - 359

ءابدالا ج17 ص 285. مجعم  - 360

بوشآ رهش  نبا  - 361
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ناسنالا ص 24. ملعم  قداصلا  مامالا   ( ع  ) قداصلا مامالا  بقانم  ج4 ص 248 ,

ناسنالا ص 52. ملعم  قداصلا  مامالا  - 362

 . مجرتم نادوس  هدنسیون ,  نطو  دننام  تسا  نیشن  ینس  ياه  هعماج  روظنم  - 363

یناقرز ج1 ص 7. زا  اطوم  حرش  - 364

نایعالا ج4 ص 135. تایفو  - 365

هعبرالا ج1 ص 166. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 366

ناکلخ ج2 ص 116. نبا  - 367

 . تخاسرشتنم سلدنا  رد  ار  کلام  بهذم  هک  تسا  یکلام  یضاق  کی  نونحس  - 368

صو 18. يواز ص 17  زا  کلام  بقانم  - 369

رجح ص 84 و85. نبا  هیثیغلا  همحرلا  - 370

دادغب ج9 ص 164. خیرات  - 371

ملعلا ج2 ص 158. لئاضف  عماج  - 372

 . قباس ذخام  - 373

يدادغب ج2 ص 175. بیطخ  - 374

هعبرالا ج1 ص 498. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 375

ظافحلا ج1 ص 191. هرکذت  - 376

بیذهتلا ج 1 ص 128 130. بیذهت  - 377

زازب ج2 ص 426. زا  بقانملا  - 378

هلضفو ج2 ص 161. ملعلا  نایب  عماج  - 379

سیساتلا ص 185. یلاوت  - 380
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یطویس ج1 ص 457. زا  هعونصملا  یلاللا  - 381

ءاقتنالا ص 70. - 382

.23 يروش :  - 383

ارط سانلا  رخل  هلحم  يدـبا  یـضترملا  نا  ول  رگید : تیب  ود  اـب  تسا  یعفاـش  دوخ  زا  زین  تیب  نیا  هک  تسا  نیا  فورعم  یلو  - 384
هاــگیاج ع )   ) یل تر ع_ _ض_ي ح_ض_ تر _ر م_ گا هّللا 1 _  هنا  هیف  کـشلا  عوقو  یلع  اـنالوم  لـضف  یف  یفک  هل  ادـجس 

.دنتفا یم  هدجس  هب  وا  يارب  مدرم  مامت  دنایامنب  ار  دوخ  میظع 

 . تساادخ وا  هک  دندرک  کش  وا  هرابرد  یضعب  هک  سب  نیمه  یلع  نامیالوم  تلیضف  رد  2

هرهز ص 198. یبا  لبنح  نب  دمحا  مجرتم 385 -

هعبرالا ج2 ص 453 454. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 386

لماکلا ج3 ص هیشاح  زا  لقن  هب  يراتفرگو ص 14 , لبنح  نب  دمحا  _ه ك_ت_با  مد م_ق_ - 387
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131 ص 139.

یبوقعی ج2 ص 472. خیرات  - 388

 . توریب هفرعملا  راد  ط  هیعفاشلا ج1 ص 215 , تاقبط  - 389

مالسالا ج4 ص 8. رهظ  - 390

ریثک ج10 ص 339. نبا  خیرات  - 391

هرهز ج2 ص 522. وبا  هیمالسالا ,  بهاذملا  خیرات  - 392

.113 دوه : - 393

.28 فهک :  - 394

.8 ملق :  - 395

.151 ءارعش : - 396

.47  , 45  , 44 هدئام :  - 397

يرجه ص 403. لاس 61  ثداوح  يربط ج5  خیرات  - 398

.68  _ 67 بازحا :  - 399

دادغب ج2 ص 66. خیرات  - 400

دمحا ص 75. بقانم  - 401

دادغب ج4 ص 119. خیرات  - 402

هرهز ص 196. وبا  زا  لبنح  نب  دمحا  - 403

هرهز ص 168. وبا  زا  لبنح  نب  دمحا  - 404

هعبرالا ج2 ص 509. بهاذملاو  قداصلا  مامالا  - 405

.23 فرخز :  - 406
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 . نیما دمحا  زا  مالسالا ج2 ص 235  یحض  - 407

مالسالا ج4 ص 96. رهظ  - 408

 . تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  مامازا  ثیدح  نیا  هتبلا  هعیشلا ج27 ص 131  لئاسو  - 409

هعبرالا ج4 ص 14 15. بهاذملا  یلع  هقفلا  دینک : هاگن  - 410

یعفاش ج5 ص 22 25. زا  مالا  دینک : هاگن  - 411

.49 هدئام :  - 412

هعبرالا ج5 ص 119. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 413

زا دیوگ : یم  ریمع  نب  ثراح   , هدش رداص  وا  زا  دادغب ص 373  خیرات  زا  رد ج13  يوت  _ن ف_ يا _ن_د  نا _ي_ز م_ نو - 414
یگمهو هداد  قالط  ار  دوخ  رـسمه  ینالف  هک  دنداد  تداهـش  یـضاق  دزن  دهاشود  رگا  دیوگ : یم  هک  هفینح )  وبا  ینعی   ) مدینـش وا 

ار نز  نآ  دـهاش  ود  زا  یکی  هاگنآ  تخادـنا ,  یئادـج  رهوشو  نز  نآ  نایم  یـضاقو  تسا  هدوب  غورد  اـهنآ  تداهـش  هک  دـندیمهف 
.دنک جاودزا  وا  اب  دناوت  یم  دومن , تاقالم 

هعبرالا ج5 ص 129. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 415

هعبرالا ج5 ص بهاذملا  یلع  هقفلا  - 416
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.141

 . لامعلا ج5 ص 340 ح13129 زنک  مکاح ج4 ص 355 , كردتسم  - 417

هیریخلا ج2 ص 150. يواتفلا  - 418

.141 ءاسن :  - 419

هعبرالا ج5 ص 123. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 420

هعبرالا ج5 ص 124. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 421

هعبرالا ج1 ص 63. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 422

هعبرالا ج1 ص 117. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 423

یقهیبزا ج1 ص 41. يربکلا  ننسلا  ءایلوالا ج6 ص 342 , هیلح  دمحا ج1 ص 25 , دنسم  - 424

هعبرالا ج1 ص 242. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 425

هعبرالا ج1 ص 26. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 426

هسمخلا ص 37. بهاذملا  یلع  هقفلا  هعبرالا ج1 ص 68 , بهاذملا  یلع  هقفلا  - 427

هعبرالا ج1 ص 26. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 428

هعبرالا ج1 ص 230. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 429

هعبرالا ج1 ص 307. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 430

هعبرالا ج5 ص 134. بهاذملا  نیب  هقفلا  - 431

495 ات 432

.23 ءاسن :  - 432

هتلداو ج5 ص 566. یمالسالا  هقفلا  یعفاش ج6 ص 208 , زا  مالا  - 433

هعبرالا ج5 ص 140. بهاذملا  یلع  هقفلا  - 434
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 . هعبرالا ج2 ص 509 بهاذملاو  قدا  _ص_ لا ما  _ مالا - 435

رد يراخب  نخـس :)  نیا  زا  دنوادخ  داب  هزنمو  رود   ) دیآ یم  دورف  ایند  نا  _م_ سآ هب  دنوادخ  هک  دنا  هدرک  تیاور  هک  یناسک  زاو 
يذمرت ج1 ص 142. صو 446 , لبنح ج1 ص 120 نب  دمحا  دنسم  لیللاب ,  دجهتلا 

.13 ابس :  - 436

.40 دوه : - 437

.17 فارعا :  - 438

.116 ماعنا :  - 439

.243 هرقب :  - 440

.37 ماعنا :  - 441

.1 دعر : - 442

ملسم ج1 ص 51 53. حیحص  - 443

دئاوزلا ج9 ص 102, عمجم  یناربط ج20 ص 229 230,ح538 ,  زا  ریبکلا  مجعم  _ لا _م_د ج5 ص 25 , حا م_س_ن_د  - 444
 . لامعلا ج11 ص 605 ح32924 زنک 

لامعلا زنک  دادغب ج9 ص 369, خیرات  یناربط ج1 ص 226 ح730 ,  زا  ریبکلا  _م_ع_ج_م  لا - 445
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لاس يافوتم  يروباشین  مکاح  زا  ریطلا  هصق  دننام : تسا  هدش  هتشون  یلقتسم  ياهباتک  ثیدح  نیا  ياربو  ج13 ص 167 ح36507 , 
 . يرجه 405

.دینک هعجارم  میا ,  هدرک  لقن  البق  ار  ثیدح  نیا  رداصم  زا  یضعب 

ها م_ش_ك_ ص 130 131 , ج3  كردتسملا  ص 126, دـئاوزلا ج9  عـمجم  ح3721 ,  ص 595  يذـمرت ج5  حیحـص  - 446
 . یئاسن ص 34 ح12 زا  نینمؤملاریما  صئاصخ  يزیربت ج3 ص 1721 ح6085 ,  بیطخ  زا  حیباص  _م_ لا

 . نیطمسلا ج1 ص 223 ح174 دئارف  یمزراوخ ص 110 ح18 ,  بقانم  - 447

ءایلوالا ج1 ص 65 66. هیلح  بلاطلا ص 270 , هیافک  - 448

.95 ءاسن :  - 449

م_ج_م_ع ص 126 , كردتـسملا ج3  راـثالا ص 105ح173 ,  بیذـهت  زا  یلع  دنـسم  رد  يربط  ریرج  نبا  دـینک : هعجارم  - 450
_ع_ق_ب_ي ص لا رئا  _ خذ یناربط ج11 ص 65 66 ح32977 و32078 , زا  ریبـکلا  مج  _م_ع_ لا ص 114 , دئاوز ج9  _ لا

یبرغم زا  یلع  ملعلا  هنیدم  باب  ثیدح  هحصب  یلعلا  کلملا  دننام  تسا  هدش  هتشون  یلقتـسم  ياهباتک  ثیدح  نیا  هرا  _ بردو , 83
.

دمحا ج5 ص 113. دنسم  یمزراوخ ص 81 ح66 ,  بقانم  یبقعلا ص 83  رئاخذ  دعس ج2 ص 135 , نبا  تاقبط  - 451

لاس 98 رد  دـشاب , یم  هیناسیک  ماماوا  تسا ,  مشاه  وبا  شا  هینکو  هدوب  ربکا  هب  بقلم  هیفنح  نب  دـمحم  هّللاد ب_ن  ع_ب_ - 452
یناقمام ج2 ص 212. لاقملا  حیقنت  زا  لقن  هب  تسا ,  هدومن  تافو  ای 99 

دیدحلا ج1 ص 17. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 453

دیدحلا ج1 ص 17 18. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 454

نیطمسلا ج1 ص 345344 ح266 و267. دئارف  یمزراوخ ص 96 97 ح97 و98 , بقانم  - 455

هتسلا ج2 ص حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ریدقلا ج4 ص 357 , ضیف  - 456
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بوشآ ج2 ص 361. رهش  نبا  بقانم  يواقرشلا ج1 ص 100 101, نمحرلادبع  زا  نیقتملا  ماما  یلع  , 309

بلاطلا ص 121. هیافک  هیاهنلاو ج7 ص 356 , هیادبلا  - 457

ریدغلا ج3 ص 353. بلاطلا ص 122, هیافک  هرضنلا ج2 ص 218 , ضایرلا  لامعلا ص 226 , زنک  - 458

هسمخلا ج2 ص 310. لئاضف  كردتسملا ج4 ص 375 , کلا ج2 ص 842 ح2 ,  زا م_ _ا  طو _م_ لا - 459

دو ج 16 ص ریسفت خ_ رد  یبطرق  دیدحلا ج1 ص 19, یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  باع ج3 ص 1103 , _ت_ي_ سالا - 460
هچب یگراوخریـشو  لمح  تدم  (: ارهـش نوثالث  هلاصفو  هل  _م_ حو  ) _ه يآ رد ت_ف_س_ي_ر  ما س_خ_ن  390 ه_ن_گ_

 . تسا هام  یس 

جاودزازا ها پ_س  م_ _د ك_ه ش_ش  ندروآ نا  دز ع_ث_م_ ن_ ار  _ي  نز _د : يو گ_ م_ي  هیآ 15 , فاـقحا  هروس 
یم دـنوادخ  تسین ,  نز  نآ  رب  يدـح  تفگ :  يو  هب  ع )   ) یلع دـنک , يراجدـحوارب  تساوخ  ناـمثع  , دوب هدرک  لـم  _ع ح_ ضو

(. ارهش نوثالث  هلاصفو  هلمحو  : ) دیامرف

قعاوصلا یبقعلا ص 84 , رئاخذ  هتسلا ج2 ص 302 , حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  باع ج3 ص 1105 1106 , _ت_ي_ سا - 461
هقرحملا ص 77.

راونالا ج40 ص راحب  لامعلا ج3 ص 379 , زنک   , هئاملا ج5 ص 366 ح15 لوصفلا  بوشآ ج2 ص 367 , رهش  نبا  بقانم  - 462
ریدغلا ج6 ص 174. , 252

راونالا ج40 ص 257. راحب  لامعلا ج3 ص 179 , زنک  - 463

 , یغب لها  اب  گنج  هرابرد  هفـالخلا ,  باـب  ص 233, مالا ج4  باتک  ص 231 , دیدحلا ج9  یبا  نبا  زا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 464
 . میتفرگ دای  ع )   ) یلع زا  ار  یغب  لها  مکح  دیوگ : یم  هراب  نیا  رد  یعفاش 

هدرک انز  هب  فارتعا  نز  نآ  دندروآ , باطخ  نب  رمع  دزن  ار  يا  هلماح  نز  هک  تسا  هد  _ت ش_ ياور - 465
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؟  تسا هد  هچ ش_ ار  نز  نیا  دیسرپ : هدرک  دروخرب  وا  اب  یلع  هار  نایم  رد  دننک , مجر  ار  وا  داد  روتسد  رمع  اذلو  دوب 

اما ینک ,  تواضق  نز  نیارب  یناوت  وت م_ي  تفگ :  رمع  هب  هدنادرگرب ,  ار  وا  ع )   ) یلع تسا ,  هداد  ار  وا  مجرروتسد  رمع  دنتفگ :
, دش نینچ  يرآ ,  تفگ :  رمع  یـشاب ,  هدناسرت  ار  وا  هدز ي_ا  بیهن  نز  نیا  رب  هک  ادابم  يرادـن ,  وا  مکـش  نورد  دـنزرف  رب  یقح 

دنک فارتعا  تسا  هدمآ  وا  رـس  رب  هک  یئالب  لابند  هب  یـسک  رگا  دومرف : هک  يدینـشن  ار  ص )   ) هّللا لوسر  نخـس  رگم   : تفگ یلع 
 . درادن شزرا  وا  رارقا  دنیامن , دیدهت  ای  هدرک  نادنز  هدز ,  دنبتسدوا  هب  رگا  الثم  دو , يراج ن_ش_ وا  رب  يدح 

كال م_ي رمع ه_ دوبن  یلعرگا  دـنا , ناوتان  بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام  ندـیئاز  زا  نانز  تفگ :  سپـس  هدرک ,  _ا  هرار نز  نآ  رمع 
یمزراوخلا ص 48, بقانم  لوؤسلا ص 13 , بلاطم  یبقعلا ص 81 , رئاخذ  هرـضنلا ج3 ص 163 , ضایرلا  هب :  دینک  عوجر  دش ,

ریدغلا ج6 ص 110. يزار ص 466 , رخف  زا  نیعبرالا 

1 ص 19. جدیدحلا یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  قدصلا ص 238 , فشکو  قحلا  جهن  - 466

1 ص 19. جدیدحلا یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  قدصلا ص 228 , فشکو  قحلا  جهن  - 467

 . تسا هدمآ  نیا  زا  لبق  نآ  ذخم  - 468

 . تسا هدمآ  نیا  زا  لبق  نآ  ذخم  - 469

 . تسا هدمآالبق  زین  نآ  ذخم  دیدحلا ج7 ص 253 , یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 470

نآ ذخم  دیدحلا ج7 ص 253 , یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 471
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 . تسا هدشدراو  البق  زین 

دیدحلا ج1 ص 26. یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 472

 . راونالا ج46 ص 74ح62 راحب  يرولا ص 255 , مالعا  دیفم ص 256 , داشرا  - 473

دیدحلا ج1 ص 20. یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 474

يدقاو ج1 ص 92. زا  يزاغملا  - 475

دیدحلا ج1 ص 24. یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  دیفم ص 41 43 , خیش  داشرا  يزاغم ج1 ص 147 152 , _ لا - 476

بلاـطلا ص 277, هیاــفک  یلزاـغم ص 198 199ح235 ,  نـبا  بقاـن  م_ ح200 ,  ص 167  _ي  مزراو خ_ _ب  قا م_ن_ - 477
ضا _ ير _ لا ص 385 , كردتـسملا ج2  ص 276 , یقهیب ج3  ننــس  ص 52 , ماـشه ج3  نبا  هریـس  ص 197 , ج2  يرب  ط_

دیدحلا ج1 ص یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  لادتعالا ج2 ص 317 , نازیم  یبقعلا ص 74 , رئاـخذ  ص 155 , هر ج3  _ن_ض_ لا
.29

فشکو قحلا  جهن  دئاوزلا ج6 ص 114 , عمجم   , ص 594 ح1010 دمحا ج2  زا  هباحـصلا  لئاضف  یبقعلا ص 68 , رئاـخذ  - 478
قدصلا ص 249.

هیاهنلاو ج4 ص 28, هیادبلا  هیبلحلا ج2 ص 227 , هریسلا  ص 110 , ریثا ج2  نبا  زا  لـماکلا  ص 203 , يربطلا ج2  خـیرات  - 479
روثنملا ج2 ص 89. ردلا  دیدحلا ج15 ص 21 , یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  ریثک ج3 ص 55 , نبا  زا  هیوبنلا  هریسلا 

.10 بازحا :  - 480

 . يدقاو ج2 ص 470 471 زا  يزاغملا  - 481

 . تسا هدمآ  نیازا  شیپ  دودبع  نب  ورمع  لتق  هیضق 

8 ص 53. جو دیدحلا ج1 ص 20  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 482

 . تسا موثلک  ما  شا  هینکو  هرمع  شمان  تسا ,  ورمع  رهاوخ  وا  - 483

دیفملل ج1 ص داشرالا  یکلام ص 62 , غابص  نبا  زا  همهملا  لوصفلا  نیحیحصلا ج3 ص 33 , یلع  كردتسم  _ لا - 484

هدشمگ www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 419 

http://www.ghaemiyeh.com


روظنم ج7 ص 127. نبا  زا  برعلا  ناسل  , 108

 . تسا هدمآ  البق  ربخ  نیا  ذخم  , 1 ناسنا :  - 485

.55 هدئام :  - 486

.274 هرقب :  - 487

 . تسا هدمآ  نآ  ذخم  البق  - 488

دیدحلا ج1 ص 22. یبا  نبا  زا  هغالبلا  جهن  حرش  - 489

مکحلا 77. راصق  حلاصلا ص 480 481 , یحبص  هغالبلا  جهن  - 490

 . تسا هدمآ  البق  نآ  لوزن  ذخم  , 207 هرقب :  - 491

.10 تایراذ :  - 492

ح219 231, صو 157  ح269  ص 205  رکاـسع ج1  نـبا  زا  قـشمد  خــیرات  رد  بلاـط  یبا  نـب  یلع  ماـما  لاـح  حر  ش_ - 493
كرد م_س_ت_ دئاوزلا د6 ص 151 , عمجم  نیطمسلا ج1 ص 259 , دئار  ف_  , يذ ج5 ص 596 ح3724 _ مر س_ن_ن ت_

مل ج4 ص_ح_ي_ح م_س_ لبنح ج2 ص 384 , نب  دمحا  دنسم  رثالا ج2 ص 132 , نویع  صو 437 , مکاح ج3 ص 38  _ لا
یبا نـب  یلع  بقاـنم  یئاـسنلا ص 34 ح11 ,  صئا  خ_ص_ ص 93 , يرذالبزا ج2  فارـشالا  باسنا  (, 2405  ) ح33 ص 1878 

مجعملا هدوملا ص 49 , _ي_ع  _ن س_ع_د ج2 ص 110,ي_ن_با با زا  تاـقبطلا  یلزاغم ص 181 ح216 ,  نبا  زا  بلاـط 
يزوجلا ص 24, نبا  طبـس  زا  صاوـخلا  هرکذـت  _س_ي ص 320 , لا _ي_ طدواد یبا  دنــسم  ص 100 , یناربط ج2  زا  ریغـصلا 
يرزج ص 62, زا  بلاـطملا  ینـسا  ص 62 , _ي_ءا ج1  لوـالا ح_ل_ي_ه  صو 131 , ص 106  یقهیب ج9  زا  يربـکلا  ننـسلا 
يربط ج3 خیرات  هیا ج4 ص 182 , _ن_ه_ لاو _ه  ياد _ب_ لا _ه ج4 ص 21 , _غ_با لا _د  سا يراخب ج5 ص 22 , حیحص 
خیراتلا ج2 ص یف  لماکلا  دیرفلا ج2 ص 194, دقعلا  یبهذ ج2 ص 194 , زا  مالـسالا  خیرات  یبقع ص 87 , _ لا رئاخذ  ص 12 ,

هسمخلا ج2 لئاضف  قحلا ج5 ص 400 , قاقحا  بهذلا ج3 ص 14 , جورم  , 149
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ص 161.

لادتعالا ج3 ص 597. نازیم  نازیملا ج5 ص 219 , ناسل  - 494

 . سودرفلا ج3 ص 373 ح5135 یمزراوخلا ص 67 ح39 ,  بقانم  - 495
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 425زکرم  هحفص 424 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

